
Jaar 1550 - Renten 

 
Kaart van de hoeken van Poperinge – H. Vandenberghe  

 

11 januari 1550 – Willem vande Schoore geeft een lening aan Christiaen de Landsheere en 

Christyne - SAP 394 - Folio 155 verso  

 

Willem vande Schore heift ghecocht jeghens Christiaen de Landsheere ende Christyne 

zyn wyf -  

de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente end dat omme de somme van viiij 

pond grooten - danof teerste jaer vallen zal den xj in lauwe vichtich - te lossene de zelve rente 

met alzuclke ghevaluerden ghelde daemede men skeysers subvincie betalen mach -  

hierinne verbonden byden voornoemde comparanten - eerst tderde in een hus, erfve ende 

catehelen staende inden Gasthusstraete - daer Jacop van Bambeke de jonghe nu woondt  -  

streckende van vooren ter straete tot inde beke - tusschen derfve van Boudewyn Waels ende 

derfve ende hus van relicta Jacop vande Walle  

Item noch iiij lynnen xxxvj roeden lands inden Peselhouck metten zuutzyde ande bylk van 

Mahieu de Grote - de westzyde opde dreve - de noortzyde an tlandt vande kercke van Sint 

Bertins - toosthende an tland van Jacop Lodyc  

Item noch iij 1/2 vierendeel lands inden selve houck metten oosthende op de mersch van 

Boudewyn Waels - de noortzyde an telst van Jacop Lodyc  

Item noch een ghemet elst of daerontrent inden Schoudemonthouck - doostzyde an telst van 

tkind van Jooris Canin - de westzyde an telst van Jan van Pottelberghen - tnoorthende an telst 

van Jan de Berch doude - de zuuthende an telst van Clayken van Bambeke  

Actum den xj in lauwe xvc xlix  



Present schepenen Hondt - Wytz - Goosteene - Diedeman ende Lodyck  

 

14 januari 1550 – Willem Baes geeft een lening aan Jan Schonaert en Mayken - SAP394 - 

Folio 156  

 

Willem Baes heift ghecocht jeghens Jan Schonaert ende Mayken zyn wyf - 

de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van viiij 

ponden grooten vlaemsscher mundte danof teerste jaer vallen zal den xiiij in lauwe xvc 

vichtich -  

te lossene met ghevalueerden ghelt daermede men skeysers subvincie betalen mach -  

hierinne verbonden byden voorseide comparanten  

eerst deen helft van 1/2 ghemet meersch ligghende inden Hypshouck metten oostzyde anden 

mersch van Jacop de Hondt - metter zuuthende int waterloop - ghemeene met Myncken 

Schonaert  

Item noch iiij lynnen lands inden Schoudemonthouck - de wetzyde an tlant van Jan de Berch 

doude -  de oostzyde an tlandt van daeldinghen van Adriaen van Hille - tzuuthende op de 

Casselstraete - ghelast een ghemet vij schele iiij deniers parisis sjaers de capelle van Sinte 

Steven -  

Item noch 1/2 ghemet xv roeden elstland inden Haghebaerthouck - de zuutzyde an telst 

vande ghildevan Sint Obrecht - twesthende opde Renynghelstdreve -  

Actum den xiiij in lauwe xvc xlix  

Present scepenen Hondt - Hazebaert - Wytz - Bamelare - Goosteene - Diedeman  

 

15 januari 1550 – Pieter Moeraert krijgt een lening van Ghilein Moeraert - SAP 394 - Folio 

156 verso  

Pieter Moeraert kent vercocht hebbende de kinde van Mahieu Buuck danof vraemvoocht es 

Ghilein Moeraert - 

de somme van xv pond parisis sjaers lofrente - den penninck xvj -  

omme de somme van xx pond grooten vlaemsscher mundte - danof teerste jaer vallen zal den  

xv in lauwe xvc vichtich -  

te lossene met dobbel stuvers iiij schele - stuvers te ij schele parisis tstick ofte ander ghelt ten 

advenante -  

binnen drie jaren ofte de zelve rente te ypothekeren - hiervooren zyn borghe elc voor ander -  

Frans de Schotter de jonghe ende Ghilein Moeraert  

Actum den xvde in Lauwe xvc xlix  

Present scepenen Ghilein Haezebaert ende Bamelare  

 

15 januari 1550 - Ghelein Moeraert geeft een lening aan Cornelis Jacobssone en Colyncken - 

SAP 394 - Folio 156 

 

Ghelein Moeraert als vraemvoocht vande kinde van Mahieu Buuck heift ghecocht jeghens 

Cornelis Jacobssone ende Colyncken zyn wyf -  

de somme van ix pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van xij 

pond grooten -  

danof teerse jaer vallen zal den xvde in lauwe xvc vichtich -  

te lossene de zelve rente met dobbel stuvers te iiij schele - stuvers te ij schele stic of ander 

zelver ghelt ten advenante -  

hierinne verbonden byde voorseide comparanten een hus, erve ende cathelen staende inde 

Papestraete  - metter oostzyde an derfve van Caerle de Conynck - de westzyde an derfve van 

Jan Arnoudt - streckende achterwaert tot inde Hondsgracht 



Actum den xvde in lauwe xvc xlix  

Present scepenen Jacop  de Hondt - Ghilein Hazebaert -Jan Wytz - Jan Bamelare - Jooris 

vande Goosteene  

 

 
 

 

20 januari 1550 – Christiaen van Calis heeft een huis gekocht in de Gasthuisstraat - SAP 394 - 

Folio 157 

 

Christiaen van Calis kent wettelick chuldich zynde Clais de Vos - 

de somme van xliiij pond grooten - reste van meerder somme ende dat van coope van een 

huse, erfve ende  cathelen staende inde Gasthusstraete daer de voornoemde Christiaen nu 

woont –  

streckende  achterwaert tot inde beke - tusschen thus van Boudewwyn Waels ende van Jan de 

Reckemaker de jonghe -  

te betalen de zelve somme by vij pond grooten sjaers - ende tlaetste jaer ij pond groten- danof 

teerste jaer vallen zal den xiiij in sporcle xvc xlix ende also voorts van jare te jare totten  vulle 

betalinghe vande voorseide somme - zo voorseid es -  

hierinne verbonden byden voornoemde Christaien tvoornoemde hus, erfve ende cathelen 

metgaders alle zyn goet - present ende toecommende - waert ghestaen ofte gheleghen es - 

desen charter  

Actum den xx in lauwe xvc xlix  



Present kuerheers Scrolinck - Godduut  

 

27 januari 1550 – Christiaen van Landsheere geeft een lening aan Robert Baert en Andriese - 

SAP 394 - Folio 157 

 

Christiaen de Landsheere heift ghecocht jeghens Robert Baert ende Andriese zyn wyf -  

de somme van xxiiij pond parisis sjaers erfvelicke losrente -  

ende dat omme de somme van xxxij pond grooten vlaemssscher mundte - danof teerste jaer 

vallen zal den xxvij in lauwe xvc L- 

te lossene by drie distincte lossinghe - te weeten met xvj pond grooten teene reyse ende voort 

by viiij pond grooten tsamen ende dat met vlaemssche ghevalueerden ghelde daermede men 

de pointinghe ende subvindie betaelen mach -  

hierinne verbonden byden voorseide Chrispiaen ij ghemeten een vierendeel xxxvij roeden 

zaylands ligghende inden Peselhouck - meten nortzye an tlandt van Malen Stalin - toosthende 

inde waterloop -  

ghelast de erfve van Sint Bertens in xx schele parisis sjaers  

Item noch een hus ende cathelen metgaders een hommelkete staende op derfve van 

Boudewyn Waaels inden Watewestraete  

Actum den xxvij in lauwe xlix  

Present scepenen Hondt - Hazebaert - Wytz - Bamelare ende Diedeman  

 

30 januari 1550 – Daneel Canin geeft een lening aan Jacob vande Camere en Jaecxken - SAP 

394 - Folio 157 verso  

 

Daneel Canin heift ghecocht jeghens Jacob vande Camere ende Jaecxken zyn wyf -  

de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente end dat omme de somme van 

zesthien ponden grooten vlaemsscher mundte -  

danof teerse jaer vallen zal den xxx in lauwe xvc vichtich -  

te lossene met dobbel stuvers te iiij schel parisis tstick - stuvers te ij schele parisis of ander 

zelveren ghelt ten advenante -  

hierinne verbonden byde voornoemde comparanten ix ghemeten lants ende half - erfve ende 

cathelen in de Haghebaerthouck daer de voornoemde nu woont –  

ghelast de zelve hofstede in xij pond sjaers - de penning xvj - an de voornoemde Danneel 

ende gheen ander verbant -  

metter westzyde an tlant vande kinde van Joris Canin - van norden an tlant van Willem de 

Zelvere - van oosten ende zuud ande land vanden kinderen van Arnout Baes  

Actum den xxx in lauwe xvc xlix  

Present Hazebaert - Wyts - Goosteene - Diedeman ende Lodyck  

 

8 februari 1550 – Mahieu Markey heeft schulden bij Caerle Sys – De Potterie - SAP 394 - 

Folio 157 verso  

 



Mahieu Markey es 

ghecondemneert 

volghende zyn 

kennesse te betaelen 

Caerle Sys de somme 

van zessendertich 

ponden grooten - reste 

van coope van vette 

beesten -  

te betaelen by twelf 

ponden groten sjaers - 

wanof teerste paiement 

vallen zal Sinte 

Maertensmesse xvc 

vichtich ende zo voort 

ten ghelycke daghe alle 

jare totter vulle 

betalinghe -  

verbindende inde zelve 

paiement ten 

zekerhede voor de voorschreven somme van xxxvj pond grooten thuus daer den zelve Mahieu 

nu wuent up de Beestemaerct -  

staende op derfve vande stede - metghaders tgoet ende de huzinghen ghenaempt de Potterie 

- met alle de toebehoorten - staende op de voorseide Beestemaerct - up de gront vande stede - 

aldus ghedaen  

Present Jacob Aden als principael over Caerle Sys ende tselve verzouckende  

Present Scroolinc ende Gilein van Simpol als cuerheers   

Den viij in sporcle 1549 

 

22 februari 1550 – Ghelein Makeblyde geeft een lening aan Jan de Bree en Marie - SAP 394 - 

Folio 158 

 

Ghelein Makeblyde heift ghecocht jeghens Jan de Bree filius Jans ende Marie zyn 

huusvrauwe - 

de somme van xij pond parisis sjaers - erfvelicke losrente  

ende dat omme de somme van xvj pond grooten vlaemsscher mundte -  

danof teerste jaer vallen zal den xvij in sporcle xvc vichtich -  

te lossene met phillipsgulden te L schele - karolusgulden te xl schele ofte ander ghelt ten 

advenante -  

hierinne verbonden byden voornoemde comparanten deen helft van vier ghemeten en half 

lands metgaders alle de cathelen derop staende  - drooghe ende groene - inden Hipshouck 

daer Antonis Quaghebuer nu woondt -  

metten noorhende opde straete -doostzyde ande hofstede van Sander Floor - zuuthende an 

voorseide Sanders land - van westen jeghens telst  van daeldinghen van Fransen Moeraert 

ghemeen tvoorseide erfve met zyn kinde  

Item noch den helft van drie ghemeten lands inde zelven houck  - ghenaemt de Pillaert
1
 - 

ghemeene als boven - doostzyde anden straete -de wezstzyde an Jan van Bethlem de jonghe -  

                                                           
1
 Pillaert = pillard = plunderaar  



tzuuthende an svoorseide Jans landt - tnoorthende inde beke 

Item noch een ghemet lands inde Eeckhouck - streckende zuut ende noort - tzuuthende op de 

Provenstraete - tnoorthende an tlandt van Ghilein Makeblyde - de westzyde an tkerckelandt 

-van oosten an tlandt van Ghilein voorseid 

Hiermede es ghecansseert de ander rentebrief sprekende op goet van Nycasis de Hurter  

Actum den xxij in sporcle xvc xlix tich 

Present scepenen Jacop de Hondt - Jan Wytz - Joris van de Goosteene - ende Frans Diedeman 

ende Jacop Lodyc  

 

25 februari 1550 – Ghelein Moeraert geeft een lening aan Jan vande Berghe en Marie - SAP 

394 – Folio 158 verso  

 

Ghilein Moeraert heift ghecocht jeghens 

Jan vande Berghe ende Marie zyn wyf  

de somme van xviij pond parisis sjaers 

erfvelicke losrente ende dat omme de 

somme van xxiiij  pond grooten 

vlaemsscher mundte danof teerste jaer 

vallen zal den xxv in sporcle xvc vichtich –  

te lossene de zelve rente met dobbel 

stuvers te iiij schele – stuvers te ij schele 

ende ander ghelt ten advenante  

 

Hierinne verbonden byde voorseide 

comparanten een stede, erfve ende cathelen 

op de Couter – groot van lande een ghemet 

of daerontrent metter nooortzyde aende 

couter – doostzyde an tland vande heere – 

de zuutzyde an derfve van Robert Hans – 

de westzyde op tstraetken  

Item een huus met twee woonsten – erfve 

ende cathelen staende int Ghervelgat 

streckende van vooren achterwaert tot 

derfve van Frans de Schotter – de nortzyde 

derfve van Mael Stalin – de zuutzyde an 

derfve van Clayken Gheraert  

Item een stede metgaders deen helft vande 

erfve daeronder ligghende inden 

Eeckhouck – groot van lande de gheheele 

stede vij vierendeel ghemeene metten kinde van Sander de Fette  

Item noch ½ ghemet inde zelve stede wylen ghecocht jeghens Christiaen Cruupeland 

ligghende an derfve van Ghelin Makeblyde – Jan Makeblyde ende Frans van Hille  

Item noch ij ½ ghemet xlv roeden inde zelven houck ghecocht jeghens Anthonis Pardieu 

streckende - van vooren ter straete – achterwaert tot ande steenwech ende voort an derfve van 

Ghilen Makeblyde ende Fran van Hille 

Actum den xxv in sporcle xvc xlix  

Present schepenen Hondt – Hazebaert – Wytz – Bamelare ende Goosteene  

 

1 maart 1550 - Pieter Lauwyck geeft een lening aan Mahieu de Brauwere en Peryne - SAP 

394 – Folio 159 



 

Meester Pieter Lauwyck – pbre – heift ghecocht jeghens Mahieu de Brauwere ende 

Peryne zyn wyf –  

De somme van vj pond parisis sjaers ende dat omme de somme van viiij pond grooten 

vlaemsscher mundte  

danof teerste jaer vallen zal den iiij-den in maerte xv vichtich –  

Te lossene de zelve rente met karolusgulden te xl schele – dobbel stuvers te iiij schele – 

stuvers te ij schele ofte ndner ghelt ten advenante –  

Hierinne verbonden byde voorseide comparanten eerst vij vierendeel lands inden 

Lyssenthouck – van oosten tlandt van Bouden Waels  ende relicta Christiaen Staessen – van 

zuuden jeghens de kinde van Salomon de Berch – van westen ende noorden …. 

 

 

 
 

Item noch een ghemet land inde zelve houc inde stede van hen comparanten – daerinne dat 

zyn …. 

Twesthende op de Westoutertrate – voort rondsomme in tland vande voorseide comparanten  

Actum den eerste in maerte xvc xlix voor paesschen 

Present Jan Wyts – Bamelare – Joos vande Goosteene  …. 

 

9 maart 1550 – Hommel gekocht – kruisweg aan Sint Jans - Renten SAP 394 – Folio 159 

 

Meester Ghilen Formezone  

kendt wettelic schuldich zynde Caerle Lancszweirt  



de somme van vij pond x schele grooten ende dat van coope van een duust hommele  

te betalen de vierde van maerte xvc vichtich  

hierinne verbonden byden voorseide meester Ghilen  

een huus met twee woonsten staende anden cruuswech van Ste. Jans up derfve van de 

Magdalene  

noch een huus met drie viersteden stande inden Elsenbrugghestraete op derfve van relicta 

Frans Moeraert  

ende voort alle zyn goet present ende toecommende  - waer dat geleghen is  

Desen charter en gheduert nyet langher dan de jaer naer dat tvoorseide  payement ghevallen  

werd  

Actum den 1
ste

 in maerte xvc xlix  

Present kuerheers Gillis van Simpol ende Jan Geraert  

 

 
 

3 maart 1550 – Pieter Lauwyck geeft een lening aan Antonyne de weduwe van Bouden de 

Hane - SAP 394 – Folio 159 verso  

 



 
 

Meester Pieter Lauxyck heift ghecocht jeghens Antonyne – weede van Boudin de Hane – 

de somme van xij pond parisis sjaers erfvelick losrente – de penninck xvj  

ende dat omme de somme van xvj pond grooten vlaemsscher mundte –  

danof teerste jaer vallen zal den iij in maerte xvc L –  

Te lossene de voornoemde rente met karolusgulden te xl schele – dobbel stuvers te iiij schele 

– stuvers te ij schele parisis tstick ende ander ghelt ten advenante –  

Hierinne verbyndende de voernoemde weede een parcheel van lande – groot een ghemet – 

ligghende inde Peselhouck ende noch een ghemet mersch ende een half vierendeel inde 

Edewaerthouck ande mersch vanden heere – tnoorhende an talndt  van Gillis Bourgois – de 

welcke parchelen de voornoemde weede zelve goegiert  

Actum den iij in maerte xvc xlix  

Present Ghilein Hazebaert – Jan Wyt – Jan Bamelare – Frans Diedeman ende Jacob Lodyck  

 

7 maart 1550 - Jacob van Burgues geeft een leningaan Pieter Lamelis en Mayken - SAP 394 – 

Folio 159 verso  

 



Jacob van Burgues heift ghecocht jeghens Pieter Lamelis ende Mayken zyn wyf 

Ten behouve ende prouffyte van Mayken van Burgues zyn zuster –  

behoudens wat ende danoff ghebruuc van dien themwaerts tot zyn overlyden –  

de somme van zes ponden parisis sjaers erfvelicke losrente  

ende dat omme de somme van viiij pond grooten vlaemsscher mundte – 

Danof teerste jaer vallen zal  den eerste dach van maerte xvc L –  

Te lossen met xxiiij gouden croonen metter somme ende xxiiij dobbel stuvers ende ander 

ghaende ghelt –  

Hierinne verbindende by de voorseide comparanten een stede, erfve ende cathelen inde 

Hamhouc  

dat zy comparanten nu woonen – groot van lande ix ghemeten  

Item noch iij ghemet inde zelven houck ghenaemt den Perbilck  -  

Ghelast in eenen rente  

Actum den vij de in maerte xvc xlix  

Present scepenen Jan de Hondt – Ghelein Hazebaert – Jan Wytz – Jan Bamelaere ende Frans 

Diedeman 

 

 
 

8 maart 1550 – Jacob Lodyck geeft een lening aan jan vanden Vale en Jossyne - SAP 394 - 

Folio 159/2 

 

Jacob Lodyc heift ghecocht jeghens Jan vanden Vale ende Jossyne zyn wyf 

de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente – den penninc zesthiene –  

waervooren hy Jacob voorseit betaelt heift de somme van zesthien pond wanof dese schare 

vallen zal den viiij in maerte 1550  

ende alzo voort van jare te jare totter lossinghe van diere –  

Te lossene met dobbel stuvers te iiij schele – stuvers te ij schele parisis ende ander ghelt ten 

advenante –  



Hierinne verbonden een hofstede, erfve ende cathelen – drooghe ende groene – staende up de 

Casselstrate – groot van lande – twee lynen – streckende oost ende west – metten nortzyde 

ande stede van Frans de Hane – metter zuudzyde an de weese Jan de Hane – metten 

westhende ande mersch van Ghilein vande Walle  

Item noch een half ghemet xiiij roeden elstlandt ligghende inden Lyssenthouck an telst van 

Dieric van Simpol ten cause van zyne wyfve Maertyncken 

Actum present scepenen Jan Wyt – Jan Bamelare – Jooris vande Goosteene – Frans de Pours 

– ende Jacob Loodyck  

Den viij in maerte xvc xlix 

 

10 maart 1550 - Pieter de Brieve geft een lening aan Jacop de Mast en Christyne - SAP 394 – 

Folio 159/2 recto  

 

 
 

Pieter de Brieve heift ghecocht jeghens Jacop de Mast ende Christyne zyn wyf 

De somme van vj pond parisis sjaers erfvelick losrente ende dat omme de somme van viiij 

pond grooten vlaemsscher mundte –  

Danof teerste jaer vallen zal den xij in maerte xvc vichtich –  

Te lossene met philipsgulden te L schele – carolusgulden te xl schele – dobbel stuvers te iiij 

schele –  stuvers te ij schele  ofte ander ghelt ten advenante –  



Hierinne verbonden byde voorseide comparanten onderhalf ghemet lands ligghende inden 

Helhouck - inde middel van de stede daer Lauwers Quaghebuer overleet –  

metter helft van de woonhuse ende alle de groene cathelen daerop staende –  

doostzyde an tland van Willem van Clays Hestelen – tzuudhende opde straete – de westzyde 

an tland van Willem Quatghebuer 

Item tiijde van iij vierendeel x roeden lands inde zelven houck metter oostzyde an tlandt van 

Jacob Quaghebuer – tzuudhende opde strate – de westzyde an tlandt van Jan Wyds  

Actum den xde in maerte xvc lxix  

Present scepenen Jacop de Hondt – Pieter Haezebaert – Jan Wyds – Jan Bamelare ende Joris 

vande Goosteene 

 

10 maart 1550 – Magdalene Polck geeft een lening aan Jacop Lodyc - SAP 394 – Folio 159 

verso  

 
 

Magdalene de weede van Mahieu Polck heift ghecocht jeghens Jacop Lodyc als voocht van 

Jacop Floor doude  - by consente ende aemen van de scepenen –  

de somme van iij pond parisis sjaers erfvelick losrente  

ende dat omme de somme van iiij pond grooten vlaemsscher mundte  

danof teerste jaer vallen zal den x - den maerte xvc L – te lossene de zelve rente met 

philipsgulden te L schele  - karolusgulden te xl schele – dobbbel stuvers te iiij schele – stuvers 

te ij schele parisis tstick ofte ander ghelt ten advenante –  

Hierinne verbonden byden voorseide voocht by consente van scepenen vyf ghemeten lands 

ligghende inden Peselhouc – ghemeene ende onverdeelt met Passchier Stalin – de stede daer 

Blasen Lebbe nu woondt  

Actum den xde in maerte xvc xlix  



Present schepenen Jacop de Hondt – Jan Wyt – Jan Bamelare ende Jooris van Goosteene ende 

Frans Diedeman 

 

10 april 1550 – Clays Merlevede neemt een lening aan van het kind van Clays de Quidt - SAP 

394 – Folio 159 verso  

 

Clays Merlevede 

filius Ghileins 
kent vercocht 

hebbende tkindt 

van Clays de Quid 

danof voochden 

zyn Clays 

Hallynck ende 

Ghelein 

Kesteman –  

de somme van vj 

pond parisis sjaers 

losrente ende dat 

voor de somme 

van vij pond 

grooten 

vlaemsscher mundte -   

danof teerste jaer vallen zal den xde in maerte xvc L – te ypothqueren thenden van deerste 

drie jaeren  

ofte te lossen met ghevalueerde vlaemsscher zelveren mundte –  

hier vooren zyn borghe elc voor ander ende een voor al – Clays vande Enode ende Raes de 

Scryde  

Actum den xde in maerte xlix  

Present scepenen Jacop de Hondt ende Ghelein Hazebaert 

 

10 maaart 1550 – Clays Merlevede neemt nog een lening op van de kidneren van Jacop 

Verschooten - SAP 394 – Folio 159 verso  

 

 
 

Clays Merlevede filius Gheleins kent vercocht hebbende de kinde van Jacop Verschooten 

– Coppen ende Jane danof voochden zyn Clays Hallynck ende Willem Loten doude –  



de somme van v pond parisis sjaers losrente ende dat voor de somme van vij pond grooten 

vlaemsscher mundte danof teerste jaer vallen zal den xde in maerte xvc L –  

Te lossene als boven ende zyn borghen hier voor Clays Verenode ende Raes de Scryde 

voorsschreven 

Actum ut supra – present scepenen voorseit  

 

13 maart 1550 – Lauwers Quatghebuer geeft een lening an Jan Scabelen en Janneken - SAP 

394 – Folio 160 

 

 
 

Lauwers Quaghebuer filius Clays heift ghecocht jeghens Jan Scabelen ende Janneken zyn 

wyf  

De somme van vij pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van viij 

pond grooten vlaemsscher mundte –  

danof teerste jaer vallen zal den xiij in maerte xvc L –  

Te lossene de zelve rente met philipsgulden te L schele – Karolusgulden te xl schele – de 

dobbel stuvers te iiij schele ofte ander ghelt ten advenante 

Hierinne verbonden byde voorseide comparanten tiiijde vande stede, erfve ende cathelen 

ligghende inden Helhouck daer Lauwers voorseit nu woondt – groot van lande de gheheele 

stede xij gemeten ghemeene met Lauwers voorseit ende Jaquemyne Scols  

Actum den xiij in maerte xvc xlix  

Present scepenen Jacop de Hondt – Ghelein Hazebaert – Jooris vande Goosteene ende Frans 

Diedeman ende Jacop Lodyc  

 

14 maart 1550 - Jan Clays doude geeft een lening aan Jan Clays de jonghe ne Mayken - SAP 

394 – Folio 160 

 

Jan Clays doude heift  ghecocht jeghens Jan Clays de jonghe ende Mayken zyn wyf  

de somme van zes ponden grooten vlaemsscher mundte - lyfrente ten lancsen lyfve vand 

voorseide Jan Clays doude ende Janeken zyn wyf 

danof teerste jaer vallen zal den xix in lauwe xvc L -  



hierinne verbonden 

byden voorschreven 

comparanten de drie 

deelen van eenen 

stede - erfve ende 

cehelen - groene 

nede droghe -  

wertel ende 

naghelvast daer 

Sander vander Haghe 

overleet -  

metten noortzyde 

inden beke - metten 

westhende met een 

weyde ter 

Elssenbrugghestraete 

- de zuutzyde an 

straetken van de 

Reckhove -  

metten oosthende an 

Reckhof - ghelast ... 

zes penninghen 

parisis sjaers den 

heere 

Item noch een 

hofstede de vier 

houcken ende de 

middelwaert met twee zyden benoort - wylen ghecocht jeghens Clays van Burgues -  

metten westhende op de elssenbrugghe strate - toosthende jeghens de voorseide stede - de 

noortzyde inde beke - de zuutzyde inden wede -  

dies zal de voornemde Jan ende janeken zyn wyf moghen ghebruucken zonder huere af te 

geven de voorcamer tvoorseide stede ende 

de zolder boven e camer metghaders de onderlat an de beke  ende ghemelickheit te gaeren 

omdat de weede van Sanders vander Haghe  

aldaer ooc ghebruucken moet huer leven lanc inden selve stede naer tinhouden van haeren 

contrcte  ende naer de doot vane zelven 

weede zo zal de voorseide Jan noch moghen ghebruucken inde zelve sede zyn leven ende 

zynen wyf leven lanck het bleeckhoveken vornoemd 

metgaders den dobbelen muer de welcke de voorseide weede nu ghebruckend es ende indien 

de zelve Jan nyt en beliefde zyn voorschreven recht  

dat hy in de voornoemde stede heift zelve bezitten - noch posseeren wilde - ne zoude een 

ander nyet moghen verhueren omme ghelt 

ofte omme gelycke weerde ruymen - ende es den voornoemde jan Clays de jonghe behouuden 

de voorseide huusinghen te houden n refecte -  

zoo dat behoort -  

verbindende de voorschreven comparanten tvoorschreven assignament inde zlve lyfrente met 

alsulcke consente als men doen houd op landspacht 

ndaer de cotume van Popeirnghe  

Actum den xiiij in maerte xvc xlix   



Present scepenen Jan Wyts - Jan Bamelare - Joris vande Goosteene - Frans Diedeman ende 

Jacop Lodyc 

 

 
 

17 maart 1550 – Jacob Lodyck mag dit perceel niet meer verhuren - SAP 394 – Folio 160 

verso  

 

Es gheaccordeert by scepenen dat Jacob Lodyck zal moghen ter halle doen stellen  

om de huere te verhooghen van zeker parcheel van lande ligghende inden Oosthouck  

dat Mathys de Nuwelare in pachte heift als ghehuert hebende tselve parcheel jeghens Ghilein 

Moeraert  

inder qualiteyt als voogde over Ghenovive svoorsiede Jacob dochter  

ende dat buten wetene ende zonder consent van scepenen 

Ende dat Ghilein voorseit voorder hem verdraeghe meer eenich goet te verhueren der 

voorseide weese toebehoorende  

zonder die ter halle te doen gheven ofte consent van de scepenen daertoe te hebben 

Actum den xvij in maerte 1549 

 

 



 
 

24 maart 1549 – Pieter Lauwyck geeft een lening aan Clement Contville - SAP 394 – Folio 

161  

 

Meester Pieter 

Lauwyck – pbre 

– heift ghecocht 

jeghens Clement 

Conteville als 

voocht van Clays 

de Wulf -  by 

consente van 

scepenen –  

de somme van xij 

pond parsiis 

sjaers erfvelicke 

losrente – den 

penninck xvj  

ende dat omme 

de somme van 

xvj pond grooten 

vlaemsscher 

mundte –  

danof teerste jaer 

vallen zal den xxiiij in maerte xvc L –  

te lossene de zelve rente met karolusgulden te xl schele – dobbel stuvers te iiij schele – 

stuvers te ij schele ofte ander ghelt ten advenante –  

hierinne verbonden byden zelven voocht een stede, erve ende catehelen inden Hipshouck  

daer Clays de Wulf nu woondt –  

groot vij ghemeten ofte daerontrent van oosten de kercke van Onse vrauwe – van zuuden 

Malen Barthyer -  van westen Malen Gonaere ende van noorden Jacop de Waghemaker 

Actum den xxiiij in maerte xvc xlix  



Present schepenen Jacop de Hondt – Jan Wyts – Jan Bamelare – Jooris van de Goosteene – 

ende Frans Diedeman  

 

SAP 394 – Folio 161 – Recto  

 

 
 

Jacop van Burgues doude heift ghecocht jeghens Jan Bamelare ende Kathelyne zyn wyf  

ten prouffytte ende behouve van Mayken van Burques –  

de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente  - omme de somme van zestien 

ponden grooten vlaemsscher mundte – behoudens  tblat ende de heure van de zelve rente  

jaerlycx zyn leven lanck gheduerende -  

danof teerste jaer vallen zal den xxvij in maerte xvc L –  

te lossene de zelve rente met stuvers te ij schele – dobbel stuvers te iiijs schele ofte ander 

vlaemsscher ghelde ten advenante –  

hierinne verbonden een stede – erfve ende cathelen ligghende int Ghervelgat – dat zy 

comparanten nu woonen –  

groot van lande xij ghemeten een lyne iiijxx roeden – doostzyde an tland van Malen Stalin –  

van noorden ende tzuuden Ghelein Makeblyde  ende Jan Wytz – van zuuden an Sint Jooris 

Hof  

Actum den xxvij in maerte xvc xlix voor paesschen 



Present schepenen Jacop de Hondt – Ghilein Hazebaert – Jan Wyt – Jooris vande Goosteene 

ende Frans Diedeman 

 

29 maart 1550 – Jacop van Burgues geeft een lening aan Gheraert vande Vale en Christyne - 

SAP 394 – Folio 161 verso  

 

Jacop van Burgues heift 

ghecocht ten behouve 

ende ten prouffyte van 

Mayken zyn zyster 

behoudens blat zyn leven 

lanck tegen Gheraert 

vande Vale  

ende Christyne zyn wyf 

- de somme van xij pond 

parisis sjaers erfvelicke 

losrente end dat omme de 

somme van xvj pond 

grooten vlaemsscher 

mundte -  

danof teerste jaer vallen 

zal den xxix in maerte 

xvc L -  

te lossene de zelve rente 

met dobbel stuvers te iiij 

schele - stuvers te ij 

schele  tstick ofte ander 

ghelt ten advenante -  

hierinne verbonden byde voornoemde comparanten een hus, erfve ende cathelen staende op 

de Overdam daer zy nu woonen – de noortzyde an derfve van Blemees deBaerdemaker - van 

oosten inde beke - van zuuden op tstraetken ende van westen op de straete -  

Actum den xxix in maerte xvc xlix  

Present scepenen Ghilein Hazebaert - Jan Wyts - Jan Bamelare ende Frns Diedeman ende 

Jacop Lodyck 

 

3 april 1550 – Willem Scrolinck geeft een lening aan Casen en Joris de Bucker en Cornelie - 

SAP 394 – Folio 161 verso  

 

Willem Scrolinck heift ghecocht jeghens Casen de Bucker – Jooris de Bucker ende 

Cornelie zyn wyf –  

de somme van xxiiij pond parisis sjaers erfvelicke losrente – zuuvers ghelts –  

omme de somme van xxxij pond vlaemsscher mundte -  

danof teerste jaer vallen zal van date van heeden in een jaer ende voorts altyts den iij in april –  

te lossene met penninghen iiij schele tstick – dobbel stuvers te iiij schele stick – stuvers te ij 

schele ofte ander zelver ghelt ten advenante –  

hierinne verbonden byden voorschreven comparanten een stede, erfve ende cathelen – groene 

ende drooghe –  

inden Wypperhouck ghemeene met Hansken huerlieden broeder – groot van lande xj 

ghemeten –  



de zuutzyde an 

tlandt van de 

kercke van 

Onze Lieve 

vrauwe  - de 

noortzyde an 

tlandt van 

meester  

Ghilein de 

Hurter –  

Item noch 

tderde vande 

hofstede stande 

op 

dYperstraete 
daer Casen 

voorseit nu 

woondt –  

ghemeene met 

huerlieden 

broeder ende 

zuster – metter noortzyde an derve ende straetken van Poperinghe ghenaemt tKuekenmaert – 

tzuuthende op dYperstraete  

Item noch de twee deelen van onderhalf ghemet elstlands inde Hamhouc ghemeene als 

vooren metten zuuthende an telst  vande kercke van Sint Jans –  de wetzyde an telst van Jan 

de Wale – doostzyde an delst van de kinden van Ghelein vande Goosteene  

Item noch de ij deelen van een ghemet x roeden elstlants erfve ende cathelen inden zelven 

houck – ghemeene als vooren metter westzyde ant elst vande heere – de noortzyde an telst 

van Ghelein Makeblyde – metten oostzyde ende zuudhende an telst van Adriaen vuten daele  

Actum den iij de april xvc xlix voor paesschen  

Present scepenen Hondt – 

Wyts – Goosteene – 

Diedeman ende Lodyck 

 

 

 

 

13 april 1550 – Robert 

Keteloot geeft een lening 

aan Jan Boey en Marye - 

SAP 394 – Folio 162 

 

Robert Kesteloot heift 

ghecocht jeghens Jan 

Boey ende Marye – zyn 

wyf –  

De somme van vj pond 

parisis sjaers erfvelicke 

losrente  

ende dat omme de somme van viij pond vlaemsscher mundte –  



danof teerste jaer vallen zal van heeden in een jaer den xiij sten april eerstcommende  

ende also voorts alle jare den xiij van april vj ponden –  ten lossinghe vande rente –  

te lossene met philipsgulden te L schele – karolusghulden te xl schele – dobbel stuvers te iiij 

schele parisis – stuvers te ij schele parisis tstick ofte ander ghelt ten advenante –  

Hierinne verbonden een stede – erfve ende cathelen inden Lyssenthouck –  

groot van lande iij ghemeten xxx roeden ofte daerontrent – daer zy comparanten nu woonen  - 

oosthende Andries de Mads – twesthende de straete – van noorden Clays Barthier – van 

oosten de zelve  

Actum de xiij in april xvc L voor paesschen 

Present scepenen Hondt – Jan Wyts – Vamelare – Goosteene ende Lodyck 

 

 
 

16 april 1550 – Meester Thomas Herwyn geeft een lening aan Pieter vande Broucke – 

molenaar in de Oosthoek - SAP 394 – Folio 162 verso  

 

Meester Thomas Herwyn – pbre – heift ghecocht jeghens Pieter vande Broucke zes ponden 

parisis sjaers – den penninc xvj –  

ende dat omme de somme van viiij grooten vlaemsscher mundte –  

danof  de voorseide Pieter hem kend vernoucht ende te vullen betaelt vande voorseide meester  

Thomaes –  

vallende tjste jaer van heeden in een jaer – den xvj in april eerstcommende ende also van jare 

te jare – vj pond parisis telcken payement totter lossynghe vande rente zoot voorzeyt is   

ende omme dit al duechdelick te vulcommen ende te vuldoen -  



zo heift de voorseide Pieter hierinne verbonden de drie deelen van viere in eenen 

wyntmuelen ende in een half ghemet lands daerop den zelve muelen staet  inde Oosthouck 

ghemeene met Andries de Nuwelaere  

Item noch het hus - de schuere ende alle de groene ende drooghe cathelen staende neffens de 

voorseide muelen op derfve van Boudwyn Waels  

Te lossene de zelve rente met 

gouden croonen te xxxiiij 

schele tstick ofte ander ghelt 

ten advenante  

Ende met desen zo verbindt 

de voorseide Pieter 

tvoorscrheven assignement 

inden zelve rente  

ende dat met alsulcken 

inninghe alsmen doen zoude 

op landspacht  - naer de 

costume van Poperinghe  

ende inghevalle de 

voorschreven meester 

Thomas by faulte van 

betalinghe der voorschreven 

payement – xl daghen 

verschenen zynde –  

moeste tzelve payement hier 

te weten haelen –  

zo belooft de voorseide 

Pieter de zelve meester 

Thomas voor elcke 

wettelycke dagh te gheven 

ende te betaelen vij schele 

parisis boven  

dordinaire wettelicke costen  

Actum den xvj in april xvc 

vichtich naer paesschen  

Present scepenen Jacop de 

Hondt – Ghelein Haezebaert 

– Jan Wytz – Jooris vande 

Goosteene ende Fransen 

Diedeman 

 

 

 

 

 

15 april 1550 – Meulenvelt – Leugenbeek - Renten folio 163  

 

Meester Adriaen Makeblyde heift ghecocht jeghens Jan Cabillau de jonge ende Janneken 

zyn wyf  

de somme van xlviij schele parisis sjaers erfvelicke losrente – den penninck xvide –  

omme de somme van lxiiij pond grooten vlaemsscher munte, -  



danof teerste payement vallen zal den xiiijde in maerte xxvc l -  

te lossen de zelve rente met philipsgulden te L schele - karolus gulden te xl schele parisis –  

dobbel stuvers te iiij schele parisis tstick ofte ander ghelt ten advenante –  

hierinne verbonden biden voornoemde comparant  

xij ghemet lands ligghende in de Peselhouck int muelenvelt  
onder de cathelen van Matthys de Nuwelaere daer de voorseide Matthys nu woonende es –  

met de oostzyde langhs inden Lueghenbeke – tzuuthende byden erfve van de heere – metten 

westzyde langhes up de Ghervelgatstraete  

Actum de xvi in april xvc l naer paesschen  

Present scepenen Jacop de Hondt, Jooris van Goosteene ende Frans Diedeman vervanghende 

huerleiden medeghesellen scepenen 

 

 
 

22 april 1550 – Alaert 

de Smys neemt een 

lening aan van het 

kinderen  van Bustraen 

de Kethelare - SAP 394 

– Folio 163 

 

Alaert de Smys kent 

vercocht hebbende de 

kinde van Bustraen de 

Kethelare Hanneken 

ende Mayken  
 danof voocht is Jacob 

Kethelare -  

 xij pond parisis sjaers 

losrente ende dat omme 



de somme van xxxij pond grooten vlaemsscher mundte dnaof teerste jaer valle nzal den xxij 

in pril eerstcommende Lj tich -  

te lossene met gheen ande ghelde ams daermede men de subvincie betaelt ende op te legghen 

binnen deerste drie jaren ofte de zelve Alart Franse  

Olivier ende Jacop de Ketelare - elc voor ander end een voor al 

Actum den xxij in april xvc xL naer paesschen 

present scnepenen Jacop de Hondt - Jan Wyts 

 

23 april 1550 – Margriete Quaghebuer betaalt haar zoon Jacob zijn erfdeel - SAP 394 – Folio 

163 verso  

 

 
 

Margriete de weede van Clais Quaghebuer kent Jacob hueren zone reste van zynne deelle 

de some van CLiij pond parisis 

Actum den xxiij in april 1550 

 

7 mei 1550 – 

Joos Scakelen 

geeft een lening 

aan Lauwers 

Quaghebuer en 

Perynge - SAP 

394 – Folio 163 

verso  

 

Joos Scakelen 
heift ghecocht 

jeghens Lauwers 

Quaghebuer 

filius Clays  

ende Peryne zyn 

wyf -  

de somme van 

xxiiij pond 

parisis sjaers 

erfvelicke 

losrente - den 

penninck xvj –  

ende dat omme 

de somme van 

xxxij pond 



grooten vlaemsscher mundte -  

danof dat teerste jaer vallen zal den vij in meye xv lj tich -  

te lossene de zelve rente met iiij lossinghe by viij pond grooten telker reyse ofte al tzamen te 

gheriefve vande vercooper end dat met ghevalueerde ghelde  

daermede men skeyers subvintie alsdan betalende werdt -  

hierinne vebonden vj ghemeten lands metgaders derde inde drooghe ende groene cathelen ter 

stede daer hy Lauwers voorseide nu woondt inden Helhouck ghemeene met Jacquemyne 

Scols ligghende met de westzyde an tlandt van Pieter Makeblyde - de noortzyde an tlant van  

Clays van Burgo  

Actum den vij in meye xvc L  

Present scepenen Hazebaert - Wyts - Bamelare - Diedeman ende Lodyc 

 

10 mei 1550 - Jacop Lodyck geeft een lening aan Hendrick Slevers en Mayken - SAP 394 - 

Folio 164 

 

Jacop Lodyc heift 

hecocoht jeghens 

Hendrick Slevers 

ende Mayken zyn 

wyf -  

de somme van zes 

pond parisis sjaers 

erfvelicke losrente 

ende dat omme de 

somme van viiij pond 

grooten vlaemsscher 

mundte -  

danof dat teerste jaer 

vallen zal den x in 

meye xvc 

eenenvichtich  

te lossene de zelve 

rente met alzucke 

penninghen daermede 

men skeyers subvintie 

betaelen mach -  

hierinne verbonden een hus, erfve ende cathelen jeghensover Onse Vrauwe Cruce daer zy 

comparanten nu woonen - van oosten ende zuuden an tladnt van Jacop Tant filius Jans - de 

noortzyde an derfve vvan de heere  

Item noch een hus erfve ende catehelen staende op de Overdam - de noortzyde an relicta  

Cornelis Stalin - de zuutzyde an Joooris de Pape - van westen relicta Mihciel vande Walle -  

ghelast eerst in xiij pnd parisis sjars losrente de, selve persone  

Actum den xde in meye xvc L -  

present scepenen Ghelein Hazebaert - Jan Wyts - Bamelare -  Jooris vande Goosteene - Frans 

Diedeman 

 

14 mei 1550 - Ghelen Beugrant neemt een lening op bij Ghelein Moeraert - SAP 394 – Folio 

164 

 



Ghelen Beugrant kent vercocht hebbende Ghelein Moeraert als vraemvoocht ande kinderen 

van Jan Buuck - de somme van xviij pond parisis sjaers losrente  - den penninc xvj –  

omme de somme van xxiiij pond grooten danof teerste jaer vallen zal den xiiij in meye xvc lj 

tich -  

te lossene met alsulcke ghevalueerde peninghen als dat vande lossinghe cours ende ganc 

zullen hebben -  

belovende byden voornoemde Beugaert de voorseide rente op te legghen binnen drie jaren 

ofte de zelve te ypothkeren op goede ende souffisante ypotheque - 

hiervooren kennen hemlieden borghe - elc voor ander ende een voor al - Gillis Pieren ende 

Ghelein Moeraert  

Actum den xiiij i nmeye xvc  

Present scepenen Frans Diedeman ende Jacop Lodyc  

Beugrant heift dese rentebrief betaelt 

 

 
 

14 mei 1550 – Jan Clays in de gevangenis van Ieper – Huis De Mane - Renten  SAP 394 – 

Folio 164 verso  

 

Compareerde voor kuerheers van de stede van Poperinge – Jan Clays de jonghe  

de welcke heift belooft ende belooft by desen te garanderen costeloos, schadeloos ende 

indempne te houden  

Jacob van Hellaken, Ghelin van de Walle, Dieric vande Doene, Frans de Schottere 

doude ende Ghelin Moeraert  

van alzulcke bortinghe daer voor zy hemlieden verobligiert borghe gheconstitueert hebben  

om den voornoemde comparant –  

voor myn heeren de voocht ende schepenen van de stede van Ypre –  

metgaeders schepenen ende kuerheers alhier  

te wetene voorde synlieden van Joos Annaert, Adriaen van Munstre ende Maerten de Cant by 

welcker voorseide borghe den voornoemde Jan vut vangenesse van Ypre ghelost es gheweist 



– ende omme dit al duechdelick te vulcommen ende te vuldoene zo verbindt de voorseide Jan 

Clays hier inne een huus, erfve ende cathelen daer hy nu woondt –  

ligghende tusschen thus van meester Maerten Russche ende thus ghenaemt de Mane –  

ghelast in vi pond sjaers losrente Kaerle Laury weese -  den penningh xvi –  

Item noch tderde van de huse, erfve ende cathelen  ligghende an tvoorseide hus, ghenaemt de 

Mane -  

metgaders iij pond sjaers losrente daerop ligghende  - de  penning xiiij –  

Item noch een hommelhof, erfve ende cathelen met twee husekens ende een kete daerop 

staende op de Couter – groot vyf vierendelen preter xi roeden - doostzyde an derfve van 

daeldinghen van Michiel Sanders – de westzyde an  Jan de Pape  - van noorden an sheeren 

meersch  

Ghelast in xxiij pond parisis sjaers losrente ende voorts in couterrente  

Item noch een hus erfve ende cathelen … ligghende inden Elsenbrugghestraete daer Sander 

VanderHaghe overleet   

…. 

Van Thomaes van de Rame  

 

Actum de xiiij in meye xvc l  

Present kuerheers Willem Scrolinc ende Jan de Pours  

 

 
 

 

 



 
 

19 mei 1550 – Cathelyne geeft 

een lening aan Jacop Cortenier 

en Joryne - SAP 394 – Folio 

165 – recto  

 

Cathelyne de weede van 

Christiaen Staessen heift 

ghecocht jeghens Jacop 

Cortenier ende Joryne zyn 

huusvrauwe de somme van 

xviij pond parisis sjaers 

erfvelicke losrente – den 

penning xvj – ende dat omme 

de somme van xxiij pond 

grooten vlaemsscher mundte – 

danof teerste jaer vallen zal den 

xix in meye xvc eenenvichtich  

Te lossene de zelve rente met 

gouden cronen metter zonne te 

xxxviij stuvers ofte ander vlaemsscher ghevalueerde mundte  



 

 

Daermede men skeysers subvendtie zal moghen betaelen –  

Hierinne verbonden byden voorseide comparanten een tede, erfve ende cathelen ligghende 

inde Peselhouck daer jan de Nyelis nu woondt – groot van lande xj vierndeel of daerontrent – 

med oostzyde ande Ghervelgatstraete – de westzyde an tlandt van Cabillau de jonghe – 

tzuuthende an tlandt van Ghelen Makeblyde – tnoorthende jeghens de voorseide Ghelen – 

Frans van Eldinghe ende den disch van Sinte Bertins  

Actum den xix in meye xvc vichtich –  

Present scepenen Jacop de Hondt – Ghilein Hazebaert – Jooris vande Goosteene – Frans 

Diedeman ende Jacop Lodyc  

Jacop heift de brief betaelt   

 

20 mei 1550 – Jan de Berch geeft een lening aan Mahieu Robrecht en jacquemyne - SAP 394 

– Folio 165 

 

 
 

Jan de Berch filius Pieter heift ghecocht jeghens Mahieu Robrecht ende Jacquemyne zyn 

wyf – de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente – den penninc xvj –  

ende dat omme de somme van viiij pond grooten vlaemsscher mundte –  

danof teerste jaer vallen zal den xxv in meye xvc Ljtich –  

Te lossen by ij lossinghen met alsulcke ghevalueerden ghelde daermede men skeysers 

subvintie te betaelen mach –  

hierinne verbonden byden voorseide comparanten een hus, erfve ende catehelen staende op de 

Overdam – de noortzyde an thus ende erfve van Jacop Lodyc – twesthende op de straete – de 

zuutzyde an derfve vande stede  

Actum den xx ste in meye xvc L  

Present scpeneen Hondt- Hazebaert – Wytz – Goosteene ende Diedeman  

 

19 mei 1550 - De weduwe van Michiel Cauchie geeft een lening aan Chrispiaen Merlevede en 

Clayse - SAP 394 – Folio 165 verso  



 

Relicta Michiel Cauchie heift ghecocht jeghens Chrispiaen Merleve ende Clayse zyn wyf – 

de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente  

ende dat omme de somme van xvj pond grooten vlaemsscher mundte – danof teerste jaer 

vallen zal den xix in meye xvc lj –  

Te lossene de zelve rente met vlaemsscher ghevalueerden ghelde daermede men skeysers 

subvintie betalen zal –  

Hierinne verbonden byde voorsiede comparanten v ½ ghemeten lands ligghende inde 

Eechouck bewesten de hofstede daer de voornoemde comparanten nu woonen – tzuuthende 

op de beke – tnoorthende an tlandt van meester Ghilen de Hurtere – de westzyde an tlandt van 

Pieter vande vale  

Actum den xix in meye xvc xl  

Present scepenen Hondt – Haezebaert – Wyts – Goosteene ende Lodyck  

 

 
 

19 mei 1550 - Ghelen de Vroe heeft schuldenSAP 394 – Folio 165 verso 

 

Ghelen de Vroe kent wettelick schuldichg zynde Ancheel Kesteloot goede loyaele schult 

ende onvergholden –  

de somme van xlij ponden grooten vlaemsscher mundte –  

van coope van eenen huse, erfve ende cathelen staende opde Casselstrate metten noortzyde 

an derfve van relicta Aernoudt Baes – oosthende ende zuutzyde an derfve van relicta Pieter 

Alaert – toosthende opde voorschreven straete  -  

te betalen met iij pond grooten ghereet ende voorts iij pond grooten sjaers totter vulle 

betalinghe vande voorseide somme –  

hierinne verbonden tvoorschreven goet metgadeers alle zyn ander goet  - present ende 

toecommende waert ghestaen ofte gheleghen zy  



Actum den xix in meye xvc vichtich  

Present kuerheers Ghelen vande Walle ende Jacop Floor  

Ghelen de Vroe heift desen brief betaelt  

 

 
 

15 mei 1550 – Het Gouden Hoofd - Renten folio 166 

 

Jacques Oudegherst  kendt wettelick schuldich zijnde Jacob Seysoen  

goede loyale schult ende onvergholden - de somme van xxxij pond grooten  vlaemsscher 

munte  

ende dat van coope van graenen  

te betalene by iiij pond grooten sjaers  

wanof teerste jaer vallen zal den xvde in meye xvc ljtich  

ende indien teen payement tander daerachter haelde noch niet betaelt zynde  

zo werde al de naercommende payementen ghevallen  -  

hierinne verbonden een huus erfve ende cathelen staende inde Yperstrate  

ghenaemt het Gouden hooft  

metgaders het nyeuwe huus daeranne staende met oostzyde an derfve van Jacop van Burges 

van noorden op tKeukenmaertstraetken ende van westzyde an derfve van daeldinghen van 

relicta Hendrik….  

Metgaders al zyn goet present ende toecommende inde der voorseide stede ende kuere 

gheleghen ofte daer buten  

Den xvde in meye xvc vichtich  



Present kuerheers Ghelin vande Walle ende Jacop Beke 

 

 
 

20 mei 1550 – Matheus de Hurtere geeft een lening aan Jan de Hurtere en Mayken - SAP 394 

– Folio 166  

 

Mattheus de Hurtere heift 

ghecocht jeghens Jan de Hurtere 

ende Mayken zyn wyf – de 

somme van xij pond parisis sjaers 

erfvelicke losrente  

ende dat omme de somme van xvj 

pond grooten vlaemsscher mundte 

danof dat teerste jaer vallen zal den 

xxste in meye xvc Lj –  

Te lossene de zelve rente met 

ghevalueerde ghelde daermede 

men skeysers subvintie betalen 

mach –  

Hierinne verbonden eerst een 

ghemet xij roeden lands ligghende 

inde stede daer Clays de Hurter 

overleet inden Lissenthouc – 

daeromme het westhende ende de 

zutzyde jeghens de weede van 

Clais voorseit – toosthende opde 



Baerstraete  
Item noch iiij lynen xx roeden lands metter westzyde ande voorseide straete 

Item noch drie vierendeel lands - de anne mert (?) - … zuuthende ande Boeschepwech  

Item noch iij vierendeel lands bachten stede daer Clays voorseit overleet in een bilc -  

de zuutzyde langhes an land vande voorseide weede - twesthende inde bilke 

Actum den xx ste in meye xvc anno vichtich  

Present scepenen Jan Wytz - jan Baemlare - Jooris van de Goosteene - vervanghen ij 

huerlieden medeghezellen 

 

20 mei 1550 – Nog een lening van Matheus de Hurtere voor Jan de Hurtere en Mayke - SAP 

394 – Folio 166 verso  

 

Matheus de Hurtere 
heift ghecocht 

jeghens Jan de 

Huertere ende 

Mayken zyn wyf –  

De somme van vj 

pond parisis sjaers 

erfvelicke losrente 

ende dat omme de 

somme van viij 

grooten vlaemsscher 

mundte –  

Te lossene met 

ghevalueerden 

ghelde daermede 

men de subvintie van 

de keyser betalen 

mach  

Danof teerste jaer 

vallen zal den xxste 

in meye xvc ljtich  

Hierinne verbonden 

eerst een ghemet 

xxxij roeden lands 

inden Wipperhouck 

metter oosthende 

inde waterloop – de noortzyde langhes ande straete voor den dam van Pieter Tryboel  

Item noch iij vierendeel lands inde zelve houck – twesthende jeghens tleen van Jasper 

Hughe – toosthende int waterloop  

Noch een ghemet lands inden Lyssenthouck – tzuuthende opde Cruusstraete – tnoorhende 

int waterloop  

Actum den xx ste in meye xvc ltich  

Present scepenen Jan Wyts – Jooris van Goosteene – vervanghende huerlieden medeghesellen  

 

7 juni 1550 – Pieter van Hudtezele geeft een lening aan Clays de Landsheere en Jaecxken - 

SAP 394 – Folio 166 verso  

 

Pieter van Hudtezele als voocht vande twee kinderen van Gooris de Rycke  



heift ghecocht jeghens Clays de Landsheere ende Jaexken zyn wyf –  

de somme van 

vj pond 

parisis sjaers 

ervelicke 

losrente end 

dat omme de 

somme van 

viiij pond 

grooten 

vlaemsscher 

mundte –  

danof teerste 

jaer vallen zal 

den xxvij in 

maerte xvc 

vichtich –  

Te lossene de 

zelve rente 

met 

vlaemsscher gheevalueerden ghelde daermede men skeysers subvintie betalen mach –  

Hierinne verbonden byde voorschreven comparanten een hus, erfve ende catehelen staende 

jeghensover de Beestemaert daer zy nu woonen ghendaemt de Croone –  

streckende achterwaert totter erfvve vande heere – doostzyde an derfve van dheer Colaert 

Talhez ende daeldinghen van Andries Alaert – de westzyde de weede van Clays Scerrier 

Actum den vij in weedemaent xvc vichtich  

present scepenen Jacop de Hondt – Ghelein Hazebaert – Jan Wytz – jan Bamelare ende Jacop 

Lodyc  

Clays heift  desen brief betaelt  

 

 
 

12 juni 1550 – De gasthuismeesters en de Abelemolen – Renten SAP 394 – Folio 167 

 

Danneel Canyn en Malin Hovare als gasthuusmeesters der stede van Poperinghe,  

hebben ghecocht jeghens Frans De Vole ende Margriete zyn huusvrouwe,  

een erfvelicke losrente van twaelf ponden grooten vlaemsch tsjaers,  



den penninck xvi° 

Ende dat an de somme van zesthien ponden grooten vlaemsch  

danof deerste jaerschare verschynen zal den xiiij° dach van de wedemaent 1551 

eerstcommende,  

ende alzo voort, van jaere te jaere  

totter lossinghe van dien,  

te lossene de zelve met zulcken ghevalueerden ghelde als men sprincen de meynen zal betalen 

ten tyden van de lossynghe  

ende omme tzelve deughedelicke te volcommen,  

zo heeft de voornoemde Jan De Vole in de voorschreven rente verbonden ende verobligeert  

Alvooren een wintmeulen, staende op d’erfve van de zelve ghenaemt den Abeelmuelene, 

metgaders drie 

ghemeten erfve, huus 

ende catheilen, drooghe 

ende groene, daerop 

staende;  

’t noordwestende op de 

Casselstraete 

van zuuden an ’t elst 

van Jooris Dehane,  

d’oostzyde an ’t landt 

vande kercke van Onze 

vrouwe,  

Belast daer te vooren, 

eerst de voorschreven 

parceelen met een rente 

van twee pond grooten 

’t sjaers, den penninck 

zestiene,  

ten behoeve van 

Cornelis Dierick, de 

welcke Cornelis by zyn 

eighen ende vryen 

wille,  

heeft gheconsenteert 

ende consenteert by 

desen,  

de voornoemde 

gasthuusmeesters als 

coopers 

jeghenwoordigh,  

thebbene op de 

voorschreven erfve 

ende hypotheke  

recht van preferencie ende voorganck niet jeghenstaende dat zy lieden laetste coopers zyn 

ende es hierin ghecondemneert 

Actum den xijde in de wedemaent xvc vichtich  

Present schepenen Jacob Dehond, Ghelein Hazebaert, Jan Wyt, Frans Daelden ende Jacob 

Loodyck  

 



16 juni 1550 – Jan de Melis geeft een rente aan Blasen Lebbe en Jacqyemyne - SAP 394 – 

Folio 167 verso  

 

Jan deMelis heift ghecocht jeghens Blasen Lebbe end Jacqyemyne zyn wyf  

de somme van xij pond parisis erfvelicke losrente  

ende dat omme de somme van xvj pond grooten vlaemsscher mundte –  

danof teerste jaer vallen zal den xvj in weedemaent xvc lj –  

te lossene met dobbel stuvers e iiij schele – stuvers te ij schele tstick ofte ander ghelt ten 

advenante  -  

hierinne verbonden byden voornoemde comparanten een hofstede – erfve ende cathelen 

ligghende inden Peselhouck – daer Pieter van Hove nu woondt – groot van lande iiij 

ghemeten of daerontrent – metter zuuthende opde Ghervelgatstraete – tnoorhende op de 

Copernollestraete – van oosten ende zuuden tlandt van Jan Cabillau de jonghe  

Actum den xvj in weedemaent xvc L  

Present scepenen Jacop de Hondt – Ghelin Hazebaert – Jan Wyts – Jan Bamelare ende Jooris 

vande Goosteene  

 

 
 

Ghervelgatstraat = Weg op Westvleteren  

Coppernollestraat  = huidige Peselstraat 

 

 



 

 

16 juni 1550 – Jacob Albrecht neemt een lening op bij de kidneren van Joris vande Werfve - 

SAP 394 – Folio 167 verso  

 

 

Jacob 

Albrecht kent 

vercocht 

hebbende de ij 

kinden van 

Jooris vande 

Werfve 

Adriaen 

ende Luuck 

danof 

voochden zyn 

Matheus de 

Nuwelare ende 

Karle Versype  

iij pond parisis 

sjaers losrente 

ende dat omme 

de somme van 

iiij pond 

grooten vlaemssche mundte –  

danof teerste jaer vallen zal den sxvj in weedemaent xvc Lj –  

te lossene met vlaemssche ghe-evalueerde ghelde ende belooft de voorseide Jacop de zelve 

rente te ypothekeren thende vande drie eerste jaeren ofte de principale penninghen met de 

verloopen op te legghen ende heift hem hier voor borghe ghekent Jacop Adam  

Actum den xvj in weedemaent xvc L  

Present scepenen Jacop de Hondt ende Ghelein Hazebaert  

 

Willem Schacht moet Jacob Quaghebuer betelen … of niet?  - SAP 394 – Folio 168 

 



 
 

Willem Schacht volghende zyn kennesse es ghewyst te betalen Jacob Quatghebuer  

de somme van xlix pond grooten danof te ghevene xx pond grooten ghereets ghelts ende voort 

alle jare vijf pond totter vulle betalnghe vande voorseide xlix pond –  

dannof teerste paiement ende betalinghe boven de ghereede ghelden vallen ende verschynen 

zal den xvj in weedemant 1551  

ende zo voort van jare te jare totter vulle betalinghe vande voorseide somme van xlix pond 

grooten  

ende tot meerder zekerhede vande voorseide gherekende schult heift den voorseide comparant 

...  

niet verder beschreven  

 

21 juni 1550 – Robert Borry stelt hem borg - SAP 394 – Folio 168 

 
 

Naer dien Robert Borry hem ghestelt en gheconstitueert hadde borghe ende principael over 

Michiel de Mol jehgens Willem Coppen  
omme de somme van zeven pond grooten te betalen by een pond grooten sjaers wanof deerste 

jaerschare vallen ende verschyne zal den jste in sporcle 1551 ende zo voort alle jare een pond 

grooten totter vulle betalinghe –  

Omme de zelve borghe wel ende loyalen te verzekeren vande voorschreven bortocht – so heift 

de voorseide Michiel wettelick verbonden inde handen  van de voornoemde Robert een huus, 

met alle de cathelen – staende op derfve van Pauwels Diedeman inde Casselstraete metter 



noordzyde an thuus van Jan Buuc – de zuudzyde an thuus van meeser Christiaen de Roo – 

met alle de cathelen die daer inne zyn ofte bevonden worden – 

 totten expireren vande voornoemde jaren ende vulle betalinghe van de voorschreven vij pond 

grooten 

Actum den xxj in weedemaent 1550 

Present Scrolync ende Pourts kuerheers  

 

23 juni 1550 – Willem Schrolinck geeft een lening aan Pieter vande Vale en Leeneken - SAP 

394 – Folio 168 

 

Willem 

Scroolinck 
heift ghecocht 

jeghens Pieter 

vande Vale 

ende 

Leeneken zyn 

wyf –  

de somme van 

xlviij pond 

parisis sjaers 

erfvelicke 

losrente –  

de penning xvj 

– zuuver ghelts  

ende dat omme de 

somme van xxiiij pond 

grooten vlaemsscher 

mundte danof teerste jaer 

vallen zal den xxiij in 

weedemaent xvc lj –  

Te lossene met 

philipsgulden te L schele 

– dobbel stuvers te iiij 

schele – stuvers te ij 

schele tstick ofte ander 

ghelt ten advenante –  

Hierinne verbonden byde 

voornoemde 

comparanten eerst een 

stede, erfve ende 

cathelen staende inde 

Watewestraete daer 

zylieden woonen metgaders thus ende erfve ende de cathelen  inde zelve straete daer Amand 

Puendt nu woond –  

groot van lande vj ghemeten ofte daerontent  

 

 

 

 



 

Item noch v ghemeten lands inde Edewaerthouck ande eerste crucke met de oostzyde an 

tlandt van Clays Scerrier – de westzyde an relicta Willem Staessen – tnoorthende ande 

maertwech  

Item noch ij ghemeten elstlandt inden Hamhouck mette oostzyde an telst van Philip de Roo – 

de westzyde an tleen vande heere 

Item noch ij ghemeten elstlands inde Eeckhouck metter westzyde an telst van Jan de 

Reckemaker  - doostzyde an telst van Jacop van Bambeke doude  

Item ij ½ ghemet elstlands inde Hypshouck – de westzyde an telst van Ghelen Staessen – 

doostzyde an telst van Pauwels Diedeman  

Actum den xxiij in weedemaent xvc L  

Present scepenen Jacop de Hondt – jan Wyts – Jooris vande Goosteene ende Frans Diedeman  

 

26 juni 1550 – Ghelen Vuten Dale heeft schulden bij Ghelen vande Walle - SAP 394 – Folio 

168 verso 

 

Ghelen Vuten 

Dale kent 

schuldich Ghelen 

vande Walle 
goede loyale 

schult ende 

onvergholden –  

de somme van 

xlviij pond 

grooten –  

reste van coope 

van een huse, 
staende int 

Ghervelgat daer 

hy nu woont –  

streckende 

achtewaert tot 

inde beke – met 

noortzyde an 

derfve van Jan de 

Pours – de 

zuutzyde an  

Lauwers van 

Goosteene – te betaelen de voorseide somme by x pond grooten sjaers danof teerste jaer 

vallen zal den xxiij in maerte xvc L ende also van jare te jare x pond grooten totter vulle 

betalinghe ende tlaetste jaer viij pond grooten –  

Hierinne verbonden tvoorseide hus – erfve metgaders al zyn goet – present ende 

toecommende wsaert ghestaen ofte gheleghen zy –  

Desen charter en geduert  

Actum de xxvj in weedemaent xvc L  

Present kuerheers Jan de Broucke ende Jan de Pours  

 

30 juni 1550 – Pieter Waels geeft een lening an Jan de Raedt en Janeken - SAP 394 – Folio 

169  



 

 

Pieter Waels heift ghecocht jeghens Jan de Raedt ende Janeken  

zyn wyf – xij pond parisis sjaers – de penning zesthiene –  

te lossene met zulcken ghelde al ten tyde vande lossinghe skeysers mundte ghaen zal –  

danof teerste jaer vallen ende verschynen zal den laetste in wedemaent 1551  

ende zo voort van jare te jaere totter lossinghe van diere –  

hierinne verbindende een stede, erfve ende cathelen- groene ende drooghe –  

preter tderde van de schuere ligghende inden Oosthouck  ter stede daer Jan voorseit nu woont 

– groot van lande vj ghemeten en half – streckende noort lancs op de Brugghestraete – met 

de westhende an tlandt van daelinghen van Jan de Nuwelare – de zuudzyde an tlandt van 

Ghelen Makeblyde  

Actum den laetsten in wedemaent 1550  

Present Jacob de Hondt – Ghielen Hazebaert – Jan Wyt – Jooris vande Goosteene ende Frans 

Diedeman  

 

4 juli 1550 – Jan de Reckemaker oude geeft een lening aan Jacop Frans - SAP 394 -  Folio 

169 

 

Jan de Reckemaker doude heift ghecocht jeghens Jacop Frans –  

de somme van cij pond parisis sjaers erfvelicke losrente – den penning xiiij –  

ende dat omme de somme van xiiij grooten vlaemsscher mundte –  

danof teerste jaer vallen zal den iiijde in hoymaent xvc lj- 

te lossen de zelve by vier lossinghen met gheevalueerde ghelde daermede men skeyers 

subvintie betaelen mach –  

hierinne verbonden byde voornoemde Jacop de twee deelen van een huse ende cathelen daer 

hy nu woondt – staende inde dYperstraete op derfve van daeldinghen van relicta Hendrick 

Diedeman - tusschen tGouden Hooft ende thus van Pieter van Hee .  

Actum den iij in hoymaent xvc ende vichtich  



Present scepenen Ghelen Haezebaert – Jan Bamelare – Jooris vande Goosteene – Frans 

Diedeman ende Jacob Lodyck  

 

 
 

4 juli 1550 – Jan de Berch geeft een lening a&an Willem Frans en Kathelyne - SAP 394 – 

Folio 169 

 

 
 

Jan de Berch doude heift ghecocht jeghens Willem Frans ende Kathelyne yn wyf –  

de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente  

ende dat omme de somme van viij pond grooten vlaemsscher mundte  

danof teerste jaer vallen zal den iiij in hoyemaent xvc lj –  

Te lossene de zelve rente met ghe-valueerde ghelde daermede skeysers subvintie betaeln 

mach –  

Hierinne verbonden byden voornoemde comparanten een hus – erfve ende cathelen staende 

int Puuckelstraetken an tlandt van Gheraert vande Vale – streckende tot inde beke  

Item noch ij ghemeten lands inde Hamhouck metten westzyde an tlandt van Mael van 

Noordovere - doostzyde an talndt van Jacop Lodyck 

Actum den iiij in hoymaent xvc L 



Present 

scepenen Jan 

Wyt – Jan 

Bamelare – 

Jooris vande 

Goosteene – 

Frans 

Diedeman  

 

 

 

 

 

 

14 juli 1550 – 

Jan de Cherf moet 78 pond grooten betalen aan de jonkvrouwe Clare van Eeckhoutte - SAP 

394 – Folio 169 verso 

 

Jan de Cherf – 

volghende zyn 

kennsesse –  

es ghewyst te 

betalen 

jonckvrauwe 

Clare de weede 

van wylen 

meester Jhan 

van Eeckhoutte 
–  

de somme van 

lxxviij ponden 

thien schele 

grooten – 

 reste van coope 

vande helft van 

een stede, erfve 

ende cathelen 

daeer de 

voornoemde 

meester Jhan 

overleedt –  

te betalen de 

voorseide 

somme by thien 

pond  x schele 

grooten ter derfvinghe van zynen coope  

ofte emmers binnen een maendt daernaer onbegrepen  

ende zo voort van jare te jaere totter vulle bealinghe vande voorseide somme –  

telckent tSint Jans Messe midszomers thien pond grooten –  

danof deerste jaerschaere verschynen zal Sint Jansmesse 1551 –  



belovende de zelve paiementen ende elc byzonder wel ende duechdelick te onderhouden  

ende te vulcommen emmers altyts binnen deerste maendt vander elc ghevallen paiement  

ofte by ghebreke van dien voor elcken dach achter de zelve maendt ghe-expireert zynde –  

te verbuerene byden voornoemde cooper vier stuvers boethe –  

verbindende de voornoemde Cherf inde voorseide somme ende paiement de zelve 

voorschreven ghecochten grondt met tcatheil datter op bevonden wiert 

Actum den xiiij in hoymaent 1550  

Present scepenen Jacogb de Hondt – Bamelare – Goosteene ende Loodyck  

 

14 juli 1550 – Jonkvrouwe Clare dient de weduwe van Willem de Snepere nog iets te betalen 

- SAP 394 – Folio 170 

 

 
 

Joncvrouwe Clare -  wylend meester Jean van Eeckhoutte es ghewyst te betaelene relicta 

Willem de Snepre  
de somme van xxxiij pond parisis gherekents ghelts van verloopen  renten volghende zeker 

afcomminghe op huer ende de aeldinghen vande voorschreven meester Jhan ghedaen 

metgaders xxxvj schele parisis van costen ter cause van dien ghesupporteert volghende de 

kennesse vande voorseide joncfrauwe Clare  

Present scepenen voorschreven ghedaen  

Actum ut supra  

 

12 juni 1550 – 

Aanslaan en 

verkoop van hop - 

Renten SAP 394 – 

Folio 170  

 

Gheconsenteert by 

scepenen te 

vercoopene by 

souffisante zeker 

hondert ponden 

groene hommele ende ander ghestelde goet toebehorende Michiel de Mol ten verzoucke van 



joncvrouwe Clare relicta Jan van Eeckhoutte, volghende pandinghe ende stellinghe by haer 

ghedaen omme daerup te recouvreren v pond x shele grooten van lantspachte ende huushure 

ende de wettelicke costen 

Actum ut supra  

 

12 juni 1550 – Franstin Pillaert mag een kerstbrood halen bij zijn oom Jan - SAP 394 – Folio 

170 

 

 
 

Gheconsenteert by scepenen ter wederroupen …. 

Franstin filius Jacobs Pillaert te moghen haelen op eenen kersbroot bueter ende ander 

noodzakelycke lyftocht ter discretie van Jan Pillaert zynen oom 

Actum ut supra  

 

4 augustus 1550 – Daniel Canin geeft een lening aan Jacob van Lovelde en Mayke - SAP 394 

– Folio 170 

 

 
 

Daniel Canin 
heift ghecocht 

jeghens Jacob 

van Lovelde 

ende Mayken 
zyn huusvrauwe 

–  

xij pond parisis 

sjaers – den 

penninck 

zestiene –  

te lossene met alzulcken ghelde ten tyde vande lossinghe daermede datmen skeysers 

penninghen betalen zal –  



danof teerste jaer  vallen zal den iiij de in oeust anno lj en zo voort van jare te jare totter 

lossinghe van diere –  

Hierinne verbonden een hofstede staende upde Overdam -  

Streckende van vooren ter strate – tot up de beke daer Jan Beugrant nu woont metten 

noortzyde an de derve van Willem ….metter zuutzyde an derve van Willem van 

Sherjanssone 

Item noch twee ghemeten een lyne ende iij roeden ligghende inde Schoudemonthouck – 

doostzyde an tlant van Jan de Brune – streckende metten oosthende op de Casselstraete 

Actum den iiij in oeust xvc L  

Present Jan Wyt – Jan Bamelare – Jooris vande Goosteene ende Frans Diedeman  

 

15 september 1550 - De dismeesters van Sint Bertins geven een lening aan Gheraert vande 

Walle - SAP 394 – Folio 170 verso  

 

 
 

Ghelen Sherjanssone – Jan Bart – Gillis Pieren ende Fransois de Scotter de jonghe als 

dischmeesters van Sinte Bertins –  

hebben ghecocht jeghens Gheraert vande Walle ende Catryne zyn huusvrauwe –  

de somme van xxiiij pond parisis sjaers – de penning xvj –  

ende dat omme xxxij pond grooten danof teerste jaer vallen zal den xv in september xvc 

eenenvichtich –  

Te lossene de voornoemde rente al met vlaemsscher mundte – philipsgulden te L schele – 

dobbel stuvers te iiij schele –  

dies es de voornoemde Gheraert ghehouden te zegghen drie maenden van te vooren al eer hy 

de zelve rente lossen wilde –  

hierinne verbyndende een hus, erfve ende cathelen – staende oup de Ovaerdam – Overdam -  



doostzyde an thuus van Barthelemeus Bardemaeker – thoosthende inde beke – de zuudtzyde 

an tstraetken –  

ghelast tvoornoemde huus in een hofmanschip de disch van Sint Bertins xxxij schele sjaers  

Item noch een hofstede onder de cathelen van Philip Roode - noortzyde an onse vrauwe 

kerckhof –  

noch een huus erve ende cathelen in de Gasthuusstrate up de houck van de Potterstrate  

metgaders de backerie daeranne staende - de oostzyde an thuus van meester Clays Trystram  

Actum den xvde in septembre xvc L 

Present scepenen Jacob de Hondt - Ghelen Hazebaert – Jan Wyt – Jan Bamelare ende 

Diedeman  

 

17 september 1550 – Claysvander Doene geeft een lening aan Willem Liebaert en Joossyne - 

SAP 394 – Folio 170 verso  

 

Clays vander 

Doene heift 

ghecocht 

jeghens 

Willem 

Liebaert ende 

Joossyne zyn 

wyf –  

de somme van 

xij pond parisis 

sjaers ervelicke 

losrente –  

ende dat omme 

de somme van 

xvj pond 

grooten 

vlaemsscher 

mundte –  

danof teerste 

jaer vallen zal 

den xvij in 

septembre xvc 

lj –  

Te lossene met 

penninghen van 

viij schele – met dobbel stuvers te iiij schele tstic ofte ander gheen ghelt –  

hierinne verbonden byde voorseide comparanten een hus met twee woonsten erf ende 

cathelen staende neffens an elckaar - metter westhende inde beke ende streckende achterwaert 

totte waterscepsele  
Item noch twee ghemeten een vierendeel of daerontrent elstlandt inde Hamhouck tusschen 

delst van Boudewyn Waels – Ghelen Makeblyde ende Frans Verwerde 

Actum den xvij in septembre xvc L 

Present scepenen Hondt – Hazebaert – Wytz – Goosteene ende Diedeman  

 

17 september 1550 – Ghelen vande Walle geeft een lening aan Ghelen Kesteman - SAP 394 – 

Folio 171 



 

 

 
 

Ghelen vande Walle heift ghecocht jeghens Gelin Kesteman –  

de somme an xij pond parisis sjaers ervelicke losrente  

ende dat omme de somme van xiij pond vlaemsscher mundte –  

danof teerste jaer vallen zal den xijste septembre xvc lj –  

te lossene met philipsgulden te L schele – karolusgulden te xl schele tstic ofte ander ghelt ten 

advenante –  

hierinne verbonden byde voorseide comparanten deen helft van eenen stede, erfve ende 

catehelen ligghende inde Oosthouck – groot van lande de gheheele stede xviij ghemeten ofte 

daer ontrent daer de voorseide comparanten nu woonen – van oosten jeghens de kuere van 

Elverdinghe - ghemeene met zyn kinderen 

Actum den xvij in septembre xvc L –  

Hazebaert – Wyts – Bamelare – Diedeman en Lodyck  

 

25 september 1550 – Hommelhof De Platte Beurse op de Lange Couter – SAP 394 – Folio 

171  

 



 
 

Clays Allart kendt wettelick sculdich zynde Lauwers Pilgrim  

xij pond x schele grooten ende dat omme de huer van zeker hommelhof ligghende op tcleene 

brugghestraetken daer Jacop Aernoudt nu woondt,  

den termyn van vyf jaren te betalen de voorseide somme by ij pond x schele sjaers danof 

teerste jaer vallen zal te Baefmesse xvc l ende also voort van jare te jare ij pond x schele  

totter vulle betalinge van de voorseide somme  

Hierinne verbonden byden voorseide Clays een hus - erfve ende cathelen staende op de 

Langhe Couter ghenaemt de Platte Buerse  

Actum den xxv in september xvc l 

Present Scroolinc ende Godduit, kuerheers  

 

 
 

De gasthuismeesters geven een lening aan Colyne de weduwe van Corneel Vuten Dale - SAP 

394 – Folio 171 verso  

 

Christiaen de Berch – Daneel Canin ende Mael Govare als gasthuusmeesters –  

hebben ghecocht jeghens Colyne de weede van Corneel Vute Dale –  

de somme van xxiiij pond parisis sjaers erfvelicke rente – de penninc xvj –  

Ende dat omme de somme van xxxij grooten danof teerste jaer vallen zal den laetsten dach 

van septembre xvc lj –  

te lossene de voornoemde rente met gouden realen te vj pond vj schele  parisis – philips 

gulden te liiij schele parisis –  

carolusgulden te xl schele – dobbel stuvers te iiij schele – stuvers te ij sschele ende ander 

ghelt ten advenante –  



 
 

Hierinne verbyndende de helt van drie vierendeel lants metgaders de helt vande schuere ende 

de helt vanden upgaende nede draghende boomen –  

ligghende inde Lysenthouck daer Dieryck Cruupelant nu woont metten northende totten 

waghencoot – doostzyde an tlandt van Christiaen de Berch  

Item de helt van ij ghemeten xl roeden lants inden zelve houck ghenaemt de clobbere –  

metter westhende op de dreve – de noortzyde totter haghe jeghens tlant vande voornoemde 

Christiaen  

Item de helt van een ghemet en half vierendeel lants inde zelve houck in tmuelenvelt mette 

oostzyde an tlant van Christiaen voorseit –  

de westzyde an tlant vande kinderen ende weede Crupelant –  

Item de helt van een ghemet reklant mette noorthende an tvoorseide lant – de westzyde an 

tlant vande voornoemde Chrispiaen  

Item de helt van een ghemet preter twaelf roeden lants inde zelve houck – doostzyde an tlant 

van Mynken filia Kaerels Christiaen  

Ende de westzyde an tlant van Christiaen voorseit  

Item de helt van een ghemet preter xxv roeden lants inde zelve houck metten oosthende opde 

Dasdreve – metter noortzyde an tlant van Jan van Pottelberghe  

Item de helt van vier ghemeten lant of daerontrent ligghende in Bardekens rente metter 

zuudzyde op de Boeschipstrate  

Item de helt van een vierendeel mersch inde Wipperhouck – de noortzyde ande mersch van 

Jasper Hughe – de zuutzde ande mersch van Christiaen de Berch  



Item noch de helt van ij lynnen lants inde Lysenthouck – de zuudtzyde an tlant van Christiaen 

voorseit  

ende de noortzyde an tlant van Willem vande Berk doude  

Item de helt van twee ghemeten xxx roeden in de Eeckhouck hommelhof – metter noorthende 

opde Werfstrate –  

de oostzyde an derve vande weede Pieter de Coninc ende de weede Frans Joris metten 

zuudthende inde beke 

Actum de laetsten in septembre xvc L  

Present scepenen Jacob de Hont – Jan Wyt – Jooris vande Goosteene – Frans Diedeman ende 

Lodyck  

 

De gouverneurs van de Heilige Sacramentsgilde van Sint Bertens geven een lening aan Gillis 

Caeys en Janeken - SAP 394 – Folio 172 

 

Meester Willem Hans – pbre – Ghelein Stasin – Jan de Gaey ende Roeland Cauchie als 

ghildemeester van thelichs sacraments ghilde tSinte Bertins –  

hebben ghecocht jeghens Gillis Claeys ende Janeken zyn wyf – 

De somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente  - de penninck xvj  

ende dat omme twaelf ponden grooten vlaemsscher mundte wanof teerste jaer vallen zal den 

ijde in octobre xvc lj –  

Te lossene de voornoemde rente met carolusgulden te xl schele parisis ende dobbel stuvers te 

iiij schele stick –  

Hierinne verbyndende de voornoemde comparanten een huus , erve ende cathalen staende up 

doude maerct ghenaempt de Violette op de houck van tGhervelgat ande oostzyde 

ende an de westzyde de Hoorne – daer de voornoemde Gillis nu woont  

Actum  - present scepenen Jacob de Hont – Ghelen Hazebaert – Jan Wyts – Joris vande 

Goosteene ende Frans Diedeman  

Den ijde in octobre xvc L  

 

 
 



6 oktober 1550 – Jan Kieken en Janeken krijgen een lening - SAP 394 – Folio 172 verso  

 

 
 

Jacob Adaem - Rueben van Bedleem - Bertholomeus de Bardemaker ende Jan de Berch 

filius Jacobs hebben ghecocht jeghens Jan Kieken filius Oliviers ende Janeken zyn wyf - 

de somme van vj pond x schele - de penninck xvj – 

 ende dat omme de somme van viiij pond groten - danof dat eerste jaer vallen zal  

den vij in octobre xvc ende Lj  -  

te lossene de voorseide rente met alzulcke ghelde alsmen skeyers penninghen betalen zal - 

van subvencie ende puedaghe - 

daer in verbonden by de voorseide Jan Kieken ende zyn wyf een ghemet lants ligghend inde 

Hypshouc dat zy cochten jeghens Reuben van Bedleem   

ende voort de cathele - groene ende droghe - staende op de grondt van Frans van Steghele 

daer de voorseide Jan nu woondt  

Actum den vj in octobre xvc ende vichtich  

Preent scepenen Jacob de Hont - Jan Wyts - Joos vande Goosteene - Frans Diedeman ende 

Jacob Lodyc - scepenen  

 

11 oktober 1550 – Willem vande Schore geeft een lening aan Pieter de ha&ne en Jossyne - 

SAP 394 – Folio 172 verso  

 

 

Willem vande 

Schore  
heift ghecocoht 

jeghens Pieter de 

Hane ende Josynne 
zyn wyf - 

de somme van xij 

pond parisis sjaers 

erfvelycke losrente - 

de pennync xj –  

ende dat omme xvj 



pond grooten vlaemsscher mundte - 

wanof teerste jaer vallen zal den xj in octobre xvc lj -  

hierinne verbynende een stede, erve ende catehelen - ligghende inde Helhouck - groene ende 

droghe - groot van lande neghen ghemeen lants 

streckende op de Casselstraete metter westhende - metter oostzyde an tlant van Karel de 

Bree - tzudhende up de beke  

Actum den xj in oktober xvc L  

Present scepenen Jacob de Hont - Ghelen Hazebaert - Jan Wyts - Jan Bamelare ende Frans 

Diedeman  

 

25 oktober 1550 – Jan de Berch geeft een lening aan Willem Marchiles en Jacquemyne - SAP 

394 – Folio 173   

 

 
 

Jan de Berch filius Pieter  heift ghecocht jeghens Willem Marchiles filius Jans ende 

Jacquemyne zyn wyf -  

de somme van vier pond pariis sjaers erfvleicke losrene - de penning xvj - ende dat omme d 

somme van lxiiij pond -  

te lossene me alzulcke ghelde als men skeysers subvintie betalen mach -  

waer of teerste jaer vallen zal den xxv in octobre xvc lj -  

hierinne verbyndende de helt van een hgmeet lants - ligghende in de Wipperhouck -  

metgaders de hlet vande huuse daerup staende - metter noorzyde an tleen van Jasper Hughe 

-de zuudtzyde an tlant vande kyndeeen van .... de Brauwee  

Noch zo verbynt Jan Marchelis filius Willem tblat vande voornoemde ghemete lants dat hy 

houdende es in byleven  

Actum de xxv in octobre xvc L 

Present schepenen Willem Sccrolinc - Daniel Canin - Robert van Betheleem - Pieter vande 

Walle   

 

25 oktober 1550 – Jan Conterville vorg voor Frans Frans - SAP 394 - Folio 173 



Jan Conterville als borghe van Fransois Frans kent hem borghe omme de somme van vyf 

pond grooten ende twee pond grooten  

... on dyssewc van dezelve met dat Frans Frans daerinne ghecondemneert ware -  

hierinne verbyndende in contrebortocht omme de voornoemde Frans Frans vyf vierendeel 

xviij roeden lants ligghende inde Hamhouck ghemene meet Jan Contevylle ende tkint van 

Lamsen Fobert - tnoorthende an tlant van Jan de Nuwelaere - de zuutzyde an tlant van Jacob 

Loodyck volghende de kennese es daerinne de voornoemde Conteville ghecondempneert es  

Actum present kuerheers Ghylen Makeblyde ende Pieter de Brune  

Den xxv in octobre xvc vichtich  

 

25 oktober 1550 – Vincent Handzame heeft schulden bij Willem Schroolynck - SAP 394 - 

Folio 173 verso  

 

Vincent Handzame heift verkent wettelick schuldich tzyne Willem Scroolynck  

de somme van x pond grooten van coope van een huze,  

erfve ende catheelen staende inde Nieustraete met allen zyden an derfve van Christiaen 

Maes -  

te betalen by ij pond grooten sjaers danof teerste jaer vallen zal den xvj in wedemaent 1551 -  

ende alzo voorts - es hierinne verbonden tvoorseide huus ende erfve metgaders noch een 

ander huus ende erfve int Boogaertstraetken an derfve van Robert Borry ende alzyn goet - 

present ende toecommende   

ende desen charter en gheduert maer een jare  

Actum de xxv in octobe 1550 

Present kuerheers Pours ende Broucke  

 

3 november 1550 – Malen van Noodtovere geeft een lening van Jan van Kuyle en Joryne - 

SAP 394 - Folio 174 

 

Malen van Noorddovere heift ghecocht jeghens Jan Van Kuyle filius Clemens ende 

Joryne zyn wyf -  

de somme van xij pond parisis sjaers - erfvelicke losrente - ende dat omme de somme van xvj 

pond grooten vlaemsscher mundte - de penninc xvj –  

waerof teerste jaer vallen zal den iij de in novembre xvc ende vichtich -  

te lossene met alzulck ghelde alsmen skeyers penninghen betaelt -  

hierinne verbyndende byde voornoemde comparanten twee ghemeten en half ende een half 

vierendeel lants ligghende inde Hamhouck - 

metter zuutzyde an tlant van Jacob Lodyck- tnoorhende an tlant van Jan de Nuwelare - 

toosthende opde Coppernollestraete  

Noch een stede, erve ende cathelen staende inde Eeckhouck - groot van lande vier ghemeten 

ofte daerontrent - mette westhende an tlant van Joris vande Goosteene  - toosthende op de 

dreve - de noortzyde an telst van Baudwyn Waels  

Actum den iij in novembre xvc vichtich 

present schepenen Willem Scrolinc - Ghelein Hazebaert - Daneel Canin - Pieter vande Walle 

ende Willem Borry  

 

3 november 1550 – Jacob van Bucken geeft een lening aan Jan Been en Mayken - SAP 394 - 

Folio 174 

 

Jacob van Bucken doude heift ghecocht jeghens Jan Been ende Mayken zyn wyf -  



te profyte ende behouve van Maykin van Bucken zyn zuster - behoudens tblat  ende tverhuer 

jaerlicx - svoorseide Jacobs leven lanck gheduerende -  

de somme van dertich ponden parisis sjaers erfvelycke losrente - den penning xvj -  

ende dat omme de somme van veertich ponden grooten vlaemsscher mundte –  

danof teerste jaer vallen zal den iij in novembre xvc eenenvichtich -  

Te lossene de voornoemde rente met penninghen van viij grooten viij schele parisis - dobbel 

stuvers te iiij schele - stuvers te ij schele parisis ende ander cleene ghelt ten advenante  

Hierinne verbonden twee ghemeten lants ligghende inde Hamhouck in tgoet van Christiaen 

de Berch - metter oostzyde an tlant van Christiaen voorseit - metten houck op de Sint Six 

strate -  

Noch vyf vierendeel inde zelve houck ghenaempt den Houckaert - honckaert  ? 

metten noorthende upde voornoemde strate - doostzyde an tlandt van Sanekin tkint van 

Christiaen Amelis  

Noch iij vierndeel lants tzele ghemeene ende onverdeelt met tvoorseide Sannekin  

Noch vyf lynen lants inde zelve houck ghenaempt Hinderycx stick metten oosthende up 

tGroene Straetken - metten westhende upde voornoemde Houckaert - de noortzyde an tlant 

van Pieter Lamelis  

Noch drie vierendeel zeven roeden lants inde zelve houck daer Martin van Alleine nu woont -  

ligghende in tgoet vande dissche 

Noch iij vierendeel tien roeden dat de voornoemde Jan Been ghecocht heift jeghens Pieter 

Metsu inde zelven houck - metten westhende opde voornoemde strate - toosthende op tlant 

van Malen de Brauwere 

Item noch een lyne lants inde zelve houck ligghende in thof vande weede van Gillis Vitse 

metten noorthende in tbeicxken - doostzyde an tlant vande disch  

Noch een vierendeel elstlant inde zelve houck ghemeen ende onverdeelt met Malin de 

Brauwere  

Noch een lyne lants ligghende inde zelve houck inde Borrepitstick  

Noch een lyne lants inde zelve houck ghenaempt de plattekerne  
Actum den iij in novembre xvc vichtich  

Present schepenen Willem Schrolinc - Ghilen Hazebaert - Daneel Canin - Pieter vande Walle 

ende Willem Borry  

 

6 november 1550 – Willem Verschore geeft een lening aan Cornelis Conduut - SAP 394 - 

Folio 174 verso  

 

Willem Verschore heift ghecocht jeghens Cornelis Conduut ende Cathelyne zyn wyf -  

de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van viij 

pond groten vlaemsscher mundte - 

danof teerste jaer vallen zal den vj in novembe xvc lj -  

te lossene de zelve rente met ghe-evalueerden ghelde zulck als men daermede skeyers 

subvintie betalen mach -  

Hierinne verbonden byde voornoemde Cornelis een hus, erfve ende catheelen staende op de 

Overdam - streckende achterwaert totte erfve van Ghelein de Pape met de noortzyde an 

derfve van Frans de Varwere - toosthende op de straete 

Actum en vj in novembre xvc L 

Present scepenen Willem Scrolinck - Ghelein Haezebaert - Daneel Canin - Bauderan 

Oudegherste - ende Robert van Bethleem  

 



10 november 1550 – Ghelein Stasin geeft een lening aaan Maerten Balleminne en 

Jacquemyne - SAP 394 - Folio 174 verso  

 

Ghelein Stasin heift ghecocht jeghens Maerten  Balleminne ende Jacqyemyne zyn wyf -  

de somme van zes pond parisis sjaers erfvelicke losrente end dat omme de somme van acht 

ponden grooten vlaemsscher mundte - 

danof teerste jaer vallen zal de vde in novembre xvc een en vichtich  

te lossene de zelve rente met vlaemsscher ghelt te weten dobbel stuvers te iiij schele - stuvers 

te ij schele  tstick endeander ghelt ten advenante 

hierinne verbonden byde voornoemde comparanten een huus erfve ende cathelen staende up 

de Overdam - 
streckende van vooren ter strate tot inde beike - tusschen de erfve van Jacob de Bree - an de 

zuutzyde ende an de noortzyde de erfve vande kinderen van Bouderan Sampsoen  

Actum den x in novembe xvc vichtich  

Present schepenen Willem Schrolinck - Ghelein Haezebaert - Daneel Canin - Bauderan 

Oudegherste ende Robert van Bethleem  

 

10 november 1550 – Jan Lodyck geeft een lening aan Jacob Wydoot en Jane - SAP 394 - 

Folio 175 

 

Jan Lodyck heift ghecocht jeghens Jacob Wydoot ende Jane zyn wyf  

de somme van zes pond parisis sjaers ende dat omme de somme van acht ponden grooten 

vlaemsscher mundte -  

danof teerste jaer vallen zal den x in novembre xvc eenenvichtigh  

te lossene de voornoemde rente met alzucke ghelde alsmen skeysers penninghen betalen mach 

- hierinne verbyndende byde voornoemde comparanten tderde in een huus, erfve ende 

cathelen staende upde Overdam - ghemene ende onverdeelt met Frans de Berch –  

van vooren ter strate tot inde beke - tusschen de erfve van Jacob Zanicken ande zuutwestzyde 

ende ande noortoostzyde derfve ende cathelen vande weede ende aeldinghen van Passchier 

Lammoto 

Actum ut supra 

Present scepenen ut supra  

 

SAP 394 - Folio 175 

 

Willem Coppin heift ghecocht jeghens Sanders Floor ende Margriete zyn wyf -  

de somme van xxiiij pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme xxxij pond grooten 

vlaemsscher mundte  

daerof teerste jaer valen zal den x in novembre xvc eenenvichtich -  

te lossene tweeentwintich ponen grooten in gouden croonen te iij pond xv schele parisis tstick 

- ende dander tien ponden grooten met dobbel stuvers te iiij schele tstick en penninghen van 

viij grooten tstick -  

de zelve rente oock moghen lossen telcken vj pond grooten teenen reyse  

Hierinne verbonden byde voornoemde comparanten eerst vj ghemeten lants ligghende in de 

Hipshouck - 
metter oostzyde an tlant van Jacqmyne de docher van Sanders voorseit - de westzyde an thelst 

van de Gasthuuse van Poperinghe - tzuuthende an tlant van Sanders voorseit  

Item noch een ghemet gherslant inde zelve houck metten noorthende an tlant voorseit metten 

westzyde an thelst van Ghelein Hazebaert  



Noch een ghemet lants inde zelve houck ligghende an tvoornoemde ghemet lants ende an 

thelst vande voornoemde Ghelein Hazebaert  

Actum den xde in novembre xvc  

Present schepenen ut supra  

 

12 november 1550 – Daneel Canin geeft een lening aan Jacob Beke en Cristine - SAP 394 - 

Folio 175 verso  

 

Daneel Canin heift ghecocht jeghens Jacob Beke ende Cristine zyn wyf -  

de somme van xxiiij pond parisis sjaers erfvelicke losrente - de penning xvj –  

ende dat omme xxxij pond grootenvlaemsscher mundte –  

waer of teerste jaer vallen zal de xij in novembre xvc lj -  

hierinne verbyndende byde voornoemde comparanten tderde van eender stede - erfve ende 

catehelen - groene ende droghe - groot van lande de gheheele stede xxxvj ghemeten ofte 

daerontrent - ligghende in de Edewaerthouck daer Karle Christian overleet -  

ghemeene mette weede Fransois Moenaert ende Frans de Scottere de jonghe- 

te lossene met dobbel stuvers te iiij schele parisis tstick of stuvers te ij schele ende ander 

zelveren ghelt ten advenante  

Actum present schepenen Willem Scrolinc - Ghelein Hazebaert - Baudran Houdegherste - 

Pieter vande Walle  ende Willem Borry  

Den xij in novembre xvc vichtich  

 

15 november 1550 – Frans Bollaert koopt een merrie - SAP 394 - Folio 175 verso  

 

Mahieu de Honghere heift verbondden inde handen van Frans Bollaert  

een beide merrie ende eenen waghen hem Mahieu toebehoorende - 

ter verzekerthede van tsestich pond parisis die hij Mahieu  ter date van desen heift verkent 

hem Frans - present der ghemeene wet - schuldich te zyne - ende mids ghebruuckende  

de paeiement aldaer verclaerst danof tderde valt te paesschen 1552  

Actum den xv in novembre 1550  

Present alle de kuerheers - Ghelien Makeblyde Pieter Bruene 

 

21 november 1550 – Willem Bael geeft een lening aan Philips de Roo en Margriete - SAP 394 

- Folio 176  

 

Willem Bael heift ghecocht jeghens Philips deRoo ende Margriete zyn wyf -  

de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente –  

ende dat omme de somme van xvj pond grooten danof teerste jaer vallen zal den xxj in 

novembre xvc lj –  

te lossen de zelve rente met alle penningen daermede men skeysers subvintie betalen mach -  

hierinne verbonden 1 1/2 ghemet zaylants ligghende inden Wipperhouck - streckende zuut 

ende noort - noorthende ende oostzyde an tland van Cornelis Vuten Dale - met eenen happe  

Noch iij vierendeel mersch inde zelve houck met eene happe streckende zuut ende noort - 

tzuuthende op waterloop -  

Item noch een ghemet elstlands inde Hipshouck metde westzyde an telst van Willem Roode - 

doostzyde an derfvee van de kinderen van Jan de Lable - tzuuthende an Gillis van Simpol -  

iutem noch v lynnen x roeden elst lants in de Hamhouck - de westzyde an telst van Ghilein 

Makeblyde metten noorthende an telst van de Gasthuse end de kercke van Sint Jans - 

doostzyde an telst van Willem van Bambeke  

Actum de xxj in novembre xvc L 



Present Scroonlinc - Hazebaert - Oudegherste - Vnde Walle - ende Aernoudt Borru - scepenen   

 

20 november 1550 – De weduwe van Karel Lanczweirt geeft een lening aan Jan Clusman en 

Cornelia - SAP 394 - Folio 176 

 

De weede van Kaerles Lanczwiert heift ghecocht jeghens Jan Clusman ende Cornelia zyn 

wyf - de somme van xviij pond parisis sjaers erfvlicke losrente  

ende dat omme de somme van xxiij pond grooten  vlaemsscher mundte  

danof teerste jaer vallen zal den xx in novembre xvc lj -  

te lossene met ghevalueerde ghelde daermede men skeyers subvintie betalen mach -  

hierinne verbonden een stede, erve ende cathelen  inde Edewaerthouck - groot x ghemeten  

of daerontrent - tzuuthende opde Groene Straete - tnoorthende inde beke -  

Actum den xx ste in novembre xvc L 

Present schepenen Willem Scrolinck - Ghelen Haezebaert - Danneel Canin - Boudran 

Oudegherste ende Robert van Bethleem  

 

24 november 1550 – De weduwe Adrien Makeblyde geeft een lening aan Frans van Hille en 

jacquemyne - SAP 394 - Folio 176 verso  

 

Relicta Adrien Makeblyde heift ghecocht jeghens Frans van Hille filius Jacobs ende 

Jacqemyne zyn wyf -  

de somme van xxxvj pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van 

xlviij pond grooten vlaemsscher mundte - 

danof teerste jaer vallen zal de xxiiij in novembre xvc eenenvichtich -  

te lossene met philipsgulden te L schele - dobbel stuvers te iiij schele parisis tstic of ande 

ghelt ten advenante -  

al teenen lossinghe ofte met xvj grooten verbonden een stede, erfve ende catehelen staende 

ende ligghende op de Crombeicstraete - - groot metter elst daermede gaende viij ghemeten  

lx roeden - gaende metter westzyde op de voorseide straete - tzuuthende an thof van wylen 

Alaert de Smys - doostzyde an telst van Ghelen Makeblyde -  

Noch ij ghemeten lands inde Hamhouck ligghende metter zuutzyde an tlandt van de 

Gathuuse - de noortzyde an talndt van Jacop Floor - toosthende up de voorseide straete  

Noch vij vierendeel lands of daeorntrent inde Eeckhouck - toosthende op de voorseide straete 

- de zuutzyde ende noortzyde an tlandt van Jan van de Bergh  

Actum den xxiiij in november xvc vichtich -  

Present scepenen Scrolinc - Haezebaert - Canin - Oudegherste ende Walle  

 

7 november 1550 – Willem May koopt een merrie van Colaert Bart - SAP 394 - Folio 177 

 

Willem May heift verbonden inde handen van Colaert Bart een grauwe merrye - een 

waghen ende een zoole metgaders alzulck harnasch alsser toe dien ende dat in verzekerthede 

omdat de voorseide Colaert borghe es om de voornoemde merrye te betalen van drie maenden 

te drie maenden xij pond parisis -  

totter somme van lj pond voorseit  

Actum present Makeblyde ende Bruene  

den vij in novembre anno lj ad paesschen 

 

23 november 1550 – Jan de Bergh geeft een lening aan Jan Qaetghebuer - SAP 394 - Folio 

177 verso  



 

Jan de Berch  filius Pieter - heift ghecocht jeghens Jan Quatghebuer  filius  Clays ende 

Janeken zyn wyf –  

de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente - 

ende dat omme de somme van viij pond grooten vlaemsscher mundte danof teerste jaer vallen 

zal den xxiiij in novembre xvc lj -  

te lossene de zelve rente met gheevalueerde mundte - daermede men skeysers subvintie 

betaelen mach -  

hierinne verbonden byde voorseide comparanten een stede, erfve ende cathelen in de 

Schoudemonthouck daer zy comparanten nu woonen - tzuuthende op de Casselstraete - de 

westzyde jeghens Hendrick Quatghebuer  - doosztyde jeghens relicta Clays Quatghebuer  

Actum den xxiij in novembre xvc L 

Present scepenen Scrolinc - Hazebaert - Canin -Oudegherste ende Pieter vande Walle  

 

24 november 1550 – Frans de Bergh geeft een lening aan Hendrick Quatghebuer en Joryne - 

SAP 394 - Folio 177 verso  

 

Frans de Berch heift ghecocht jeghens Hendrick Quatghebuer ende Jooryne zyn wyf  

de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente -  

ende dat omme de somme van xij pond grooten vlaemsscher mundte - danof teerste jaer 

vallen zal den xxiiij in novembre xvc Lj -  

te lossene met gheevalueerde mundte daermede men skeysers subvintie betaelen mach -  

hierinne verbonden eerste een bilc - groot iiij lynnen - ligghende in de Scoudemonthouck - 

mette  zuthende opde Casselstraete - doostzyde an talnd van Jan Quatghebeur  

Noch een ghemet en half vierendeel lands inde zelve houck metten oosthende an tlandt van 

Jan Thys - de westzyde jeghens tland vande kercke van Onser Vrauwe - tnoorthende jeghens 

tlandt vande dissche van Sinte Bertins 

Actum den xxiiij in novembre L 

Present scpenenen ut supra  

 

28 november 1550 – De gasthuismeesters geven een lening aan Braes Quatghebuer en Janeke 

- SAP394 - Folio 178 

 

Christiaen de Berch - Jan Maerten - Malen Govaere als gasthusmeesters hebben ghecocht 

jeghens Braes Quatghebuer ende Janeke zyn wyf 

de somme van xij pond parisis sjaers erfvelick losrente –  

ende dat omme de somme van xvj pond grooten vlaemsscher mundte -  

danof teerste jaer vallen zal den xxviij in novembre xxvc lj -  

te lossene de selve rente met ghe-evalueerde mundte daermen mede skeysers subvintie 

betalen mach -  

hierinne verbonden by de voornoemde Braes  ende Janeken zyn wyf een stede, erve ende 

cathelen ligghende inde Helhouc daer de voorseide Braes nu woondt  

inde Helhouc - groot van lande iij ghemet of daerontrent metter oostzyde an tlant van meester 

Gheleyn de Hurtere - tzuuthende inde beke noorthendeup de wech  

Actum den xxviij in novembre xvc vichtich  

Present scepenen Scrolinckk - Hazebaert - Walle ende Borry  

 

1 december 1550 – Jacop Denys krijgt een lening aan de kinderen Clays Haghelen - SAP 394 

- Folio 178 

 



Jacop Denys kent vercocht hebbend doudste kinderen van Clays Haghelen danof voochden 

zyn Clays de Mol ende Pieter Waels -  

de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente - de nepnninc xvj - ende dit omme de 

somme van viij pond grooten vlaemsscher mundte -  

danof teerste jaer vallen zal den jste in decembre xvc lj -  

te lossene de  zelve rente met ghe-evalueerde ghelde -  

belovende byden voorseide Jacop de zelve rente op te legghen binnen deerse drie jaeren ofte 

daermee die wel ende souffisantelick te ypothequeren op eene ypotheke ende hiervooren zyn 

borghe  Pieter Waels ende Maerten de Waghemaker 

Actum den jste in decembre xvc L 

Present Ghelein Hazebaert ende Danneel Canin 

 

1 december 1550 – Ghelein vande Walle geeft een lening aan Frans de Wale en Maye - SAP 

394 - Folio 178 verso  

 

Ghelein vande Walle heift ghecocht jeghens Frans de Wale ende Maye zyn wyf -  

de somme van xxiij pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van 

xxxij pond grooten vlaemsscher mundte -  

danof teerste jar vallen zal den eerste in decembre xvc Lj -  

te lossen de zelve rente te twee lossinghen telcken met xvj pond grooten teenegaende met 

ghe-evalueerde ghelde - daermede men skeysers subvintie  betalen mach -  

hierinne verbonden byde voorseide comparanten het huus ende erfve metten toebehoorten 

staende ter Beestemaert ghenaemt de Gouden Cop  
ende de cleene husekens erfve end cathelen die daer staen wilen toebehoorende Mahieu 

Markey -  

zulc als ter kersseberninghe vercocht  was byde crediteuren van Mahieu voorseit daeranne hy 

comparant by naerhede ghecommen es 

Actum den jste in decembre xvc L 

Present scepenen Haezebaert - Danneel canin - Bauderan Oudengherste - Pieter vande Walle - 

Willem Borry  

 

1 december 1550 – Frans de Wale heeft schulden - SAP 394 - Folio 178 verso  

 

Frans de Wale kent wettelick schuldich zynde Ghelein vande Walle goede loyale schult de 

somme van xx pond grooten ende dit van zeker appontement ghemaect tusschen hen Ghelein 

ende Mahieu Markey  

te betaelen de zelve somme van xx pond grooten vy iiij pond grooten sjaers - danof teerste 

jaer vallen zal den jste in december xv lj  

ende also voort van jare te jare iiij pond grooten totter vulle betaelinghe ende om dat al 

duechdelick te vulcommen - zo heift de voorseide Frans hier in verbonden  

een hus erfve ende cathelen metten toebehooren staende op de Beestemaert ghenaemt de 

Gouden Cop -  

zulcx als hierboven inde rente verbonden staet  

Actum en jste in december xvc L 

Present kuerheers Ghelen Makeblyde ende Pieter de bruene  

 

11 december 1550 – Jacop van Bambeke heeft schulden bij Jan de Berch – Hommel – Hop  - 

SAP 394 - Folio 179 

 



Jacop van Bambeke doude kent wettelick schuldich zynde Jan de Berch filius Pieter  

de somme van xj pond vj schele grooten vlaemsscher mundte  

van coope van hommele goede loyale schult  ende onvergholden - te betalen  van date van 

desen in een jaer -  

hierinne verbonden twee vierendeel twee roeden mersch inde Scoudemonthouck - de 

zuutzyde an tlandt van Jacop Floor - de westzyde ande mersch van de weede Jacop Stalin  

Noch 1/2 ghemet ij roeden elstland inde zelve houck - tnoorhende an telst ande kercke van 

Onse Vrauwe - oosthende an de zelve kercke 

Actum den xj in decembre xvc l  

Present kuerheers Ghelen Makeblyde - ende Pieter de Bruene  

 

11 december 1550 – Robert en Ghelein Borry hebben schulden - SAP 394 - Folio 179 

 

Robert ende Ghelein Borry de jonghe kennen wettelick schuldich zynde heer Jan de Torre 

- coopman van de gevallen paiement van coopmanscepe –  

ghesprooten van coopmanscepe van wulle by hemlieden jeghens de voorseide Jan ghecocht 

ende ontfanghen -  

de somme van L pond vj schele grooten danof teerste half jare end paement vallen zal den ix 

in weedemaent xvc lj ende also voorts van half jare te half jare xj pond vj schele grooten totter 

vuller betaelinghe vande voorseide somme van lx grooten  

end indien teen payement tander achterhaalde  

aen de halle zoude vutbetaelt te zyne - zo waer de ... schult ghevallen - 

Hierinne verbonden de zelve comparnten huerlieden persoon ende al huerlieden goet, erfve 

ende cathelen waer dat gheleghen es -  

ter heerlick executie ende ter breder verzekerthede van dese constitueert hemlieden borghe elc 

voor ander ende een voor al - Ghelein Borry doude ende Jacop vande Groote  

Actum den xj in december xvc L 

Present Broucke ende Sherjanssuene - kuerheers  

 

12 december 1550 – Jan Hazebaert geeft een lening aan Clays Baroen en Jacquemyne - SAP 

394 - Folio 179 

 

Jan Haezebaert  heift ghecocht jeghens Clays Baroen ende Jacquemyne zyn wyf –  

de somme van vij pond parisis sjaers erfvelicke losrente -  

doende dat omme de somme van xvj pond grooten vlaemsscher mundte - danof teerste jaer 

vallen zal den xij in decmebre xvc lj -  

te lossen de zelve rente met ghe-evalueerde ghelde  zoals deze ten tyde vande lossinghe cours 

ende ganck zal hebben -  

hierinne verbonden bij ghemeten ij lynen vyf roeden lands onder hommele ende gers landt 

ligghende in de Hamhouck - metter noortzyde an tleen van Clays Baroen - de zuutzyde an 

tlandt van Jan de Hane - toosthende op de Potterstraete - twesthende op de Crombeikstraete 

Item noch tiij van vij vierendeel lants inde Oosthouck - tnoorthende an tlandt van Gheraert 

van Hellacker  - ...  

de stede van Makeblyde - ghemene met Dieryc Verbuere  

Item tiij in ij ghemeten lands inde zelve houck ghemene als boven  

Noch tiij in een lynge xiiij roeden mersch inde zelve houck an tvoorseide landt ghemeene als 

boven  

...  

Actum den xij in decembre xvc L  



Present schepenen Daneel Canin - Bauderan Oudegherste - Robert van Betheleem - ... ende 

Willem Borry 

 

SAP 394 - Folio 179 verso 

 

Ghelen Beugrant heift ghecocht jeghens Robert Borry ene Cathelyne zyn wyf de somme vn 

xxxj pond parsiis sjers - den penninc xvj erfvelicke losrente  

De rest op folio 180 - is niet leesbaar   

 

18 december 1550 De dismeesters van Sinte Bertens geven een lening aan Jacob Boye - SAP 

394 - Folio 181 verso  

 

Makeblyde ende Jan Bart - dischmeesters van Sinte Bertins hebben ghecocht jeghens Pieter 

Roelens als procureur special ende irrevocable - omme Jacob Boye blyckende byde letteren 

van procuratie  vande xde december  xvc L  

ende dese ghezeghelt vande voochden van de stede van Ypre - gheteeckent op den employ 

Huele -  

metgaers jeghens Godelieve wettelicke gheselnede van de voornoemde Jacop -  

de somme van xviij pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van xxiij 

pond grooten vlaemsscher mundte -  

danof teerste jaer vallen zal en xxiij in decembre xvc lj -  

te lossen de zelve rente met dobbel stuvers te iiij schele parisis - stuvers te ij schele parisis 

tstic oft ander ghelt ten advenante -  

hierinne verbonden byde voornoemde comparanten eerst een stede  - erfve ende cathelen 

inden Eeckhouck ligghende op de Werfstraete daer Jan van Westbrouck doude nu woondt - 

groot van lande ij ghemeten - belast met heerlykce rente - ende anders nyet -  

aboutterende van westen an tlandt van Jacob Floor - van oosten ant tlandt ... niet leesbaar  

Item noch vij ghemeten lands inden Haeghebaerthouck opde Belstraete - de westzyde op de 

voorseide straete - doostzyde an tlandt van ... 

Actum den xviij in decmbre L  

Present schepenen Scrolinc - Hazebaert - Canin - Walle   

 

31 december 1550 – Clyne Lanczweirt geeft een lening aan Janeken Lammoot - SAP 394 - 

Folio 182 

 

Colyne de wedewe van Karels Lanczweirt heift ghecocht jeghens Janeken de wedewe van 

Pauwels Lammoot –  

de somme van twaelf ponden parisis sjaers erfvelicke losrente  

ende dat omme de somme van zestien ponden grooten vlaemsscher mundte –  

danof teerse jaer vallen zal de laetsen van december xvc lj  

Te lossen de zelve rente met alzucken ghelde als men skeysers subvintie te doen ende te 

betalen zal - 

hierinne verbyndende byde voornoemde comparanten twee ghemeten erfve ligghende inde 

Haeghbaerthouck - mette zuudtzyde an tlant vande weede van Frans Kerne - van oosten tlant 

van Alaert de Groote  

Noch een hofstede inde Meesenstraete metter noortzyde an derve van Claeys van Burken - 

de zuutzyde ande dreve van Staes de Vryere  - metter voorhende opde voornoemde straete - 

metter  westhende anderve van Frans Scherrier filius Pieters  

Actum den laetsten in decembre xvc L 

Present schepenen Scrolync - Canin - Oudegherste - Walle ende Borry 


